2018. augusztus

TARTALOMBÓL: Kastélykoncert  Szüreti mulatság  Tábornapló
Ne kérd, hogy ígérjem
meg azt, amit nem tudok!
Szeretlek, és melletted vagyok.
De tudom jól, hogy eljön majd a nap,
És nem lesz semmi, ami majd visszatart.
Mert sehol sem tudtam megnyugodni még.
S ha nem lennék szabad, élni sem tudnék!
Homok a szélben, azt mondod, az vagyok
Homok a szélben, lehet, hogy az vagyok.
Homok a szélben, tudom, hogy az vagyok.
Homok a szélben, megváltozni nem tudok.
Meder nélküli folyó leszek nélküled,
És meglehet, hogy sokszor tévedek,
És minden reggel máshol ér talán,
És senki nem fog emlékezni rám,
És nem tudom, hogy mi történhet még,
De ha nem lennék szabad, élni sem tudnék!
Homok a szélben,
azt mondod, az vagyok.
Homok a szélben,
lehet, hogy az vagyok.
Homok a szélben,
tudom, hogy az vagyok.
Homok a szélben,
megváltozni nem tudok.

Adatik tudtára kicsinek és nagynak
Kinek van még füle, kikiáltom annak!
Az Úrnak 2018-iik évében
Nem üldögélünk bánatosan, tétlen!
Szóljon gyorsan mindenki
sógornak, komának
Eljött az ideje a szüreti mulatságnak.
Itt mulat a falu apraja és nagyja
Búját és bánatát mindenki otthon
hagyja!
Bor folyik a csapból, ihatja, ki bírja
Részegségéért ki-k
ki csak magát okolhatja
Kisbíró mostan a híreket dobolja,
Hogyan és mit történt versbe szedve
mondja!
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ISKOLAI HÍREK - 2018. JÚLIUS
Tanév végi kirándulások, nyári táborok
Osztálykasszából finanszírozva, illetve részben az önkormányzatnak köszönhetõen, osztályaink többsége 1 -1 napos kirándulást tehetett. Júniusban az elsõsök Veszprémbe, az állatkertbe
látogattak, a másodikosok a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban tettek „történelmi” sétát.

A tantestület javaslatára különleges jutalomként, településünk képviseletében Lusinszki Friderika és Müller Evelin vehet részt azon az augusztusban Tolnán szervezõdõ tábori
programon, melyet az atomerõmû, a TEIT szponzorál.
A Cinegemadár Népzenei versenyen elért fergeteges sikerük elismeréseként a citeraszakkör és a kórus tagjai Paks- Cseresznyésben napközis Erzsébet-táborozást nyertek el.

A 3. osztály a pécsi Zsolnay negyedben kalandozott

Két izgalmas napot töltöttek az erdei iskolában, Lengyel-Annafürdőn
a negyedikesek

Köszönetünket fejezzük ki, hogy az atomerőmű támogatásával, önkormányzati segítséggel 36 diákunk vehetett részt a FonyódAlsóbélatelepen szervezett hatnapos balatoni táborozáson, június
legvégén. Az időjárás nem igazán kedvezett a fürdőzésnek, ám annál több izgalmat, élményt tartogatott a badacsonyi hajóút, a boglári kilátó, a zamárdi kalandpark és bobpálya, de még a part menti vonatozás is.

Sportsikerek az országos
diákolimpia versenyein

Iskolánk igyekszik minden lehetõséget kihasználni tehetséges
sportolóinak megmérettetésére. A versenyek zöme a tavaszi
idõszakban zajlott. Szabadi Tamás testnevelõ kollégánk tanítványai újra eljutottak a városkörnyéki, megyei döntõkig.

A városkörnyéki atlétika versenyről szinte valamennyi csapattagunk
éremmel tért haza. Kiemelkedő sikert ért el Herczeg Gábor (kép jobb
szélén fenn), aki súlylökésben 1. helyezettként jutott a megyei döntőbe, ahol a dobogó második fokán végzett. Bodó Attila (hátsó sor közepén) a 60 méteres síkfutásban lett bronzérmes.

A Nemzeti Összetartozás Napján

Június 4-én, Trianon emléknapján műsoros megemlékezést tartott
az iskola. A faluház színpadán osztályfőnökük, Szabadi Tamás rendezésében a 7. osztályosok szerepeltek.

A kisiskolák kézilabda bajnokságában iskolánk leánycsapata a megyei döntőben a 3. helyen végzett. A kisiskolák atlétika versenyén Séta Míra a hárompróbában jeleskedett, ezüstérmet szerezve. Az újság
korábbi számában képes híradásban tettük közzé, hogy a KinderSport országos vetélkedőn alsósokból álló csapatunk bejutott a Balatonfüreden rendezett elődöntőbe. Büszkék vagyunk az elért eredményre, hiszen a dél-dunántúli régiót képviselve csapatunk a negyedik helyen zárta a versenysorozatot. A csapattagok mellett a két felkészítő kollégának, Szabadi Tamásnak és Szekeres Andreának is
gratulálunk.

FONTOS KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a szülõket, hogy a családok
tanévkezdését önkormányzatunk az
idei évben is támogatja, ingyenesen
biztosítja a nevelõk kérésének megfelelõen összeállított tanszercsomagot. A
tanszerek és tankönyvek jegyzékérõl a
szülõket írásban tájékoztattuk.
A 2018-2019. tanévi tankönyvek valamennyi tanuló számára ingyenesek lesznek. A tanszercsomag és tankönyvkiosztás tervezett idõpontja: augusztus 2728.(hétfõ-kedd).
Szijártó József tagintézmény vezetõ
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Tábornapló

Szo"lo"sgyulai gyerekek vakációja a tengelici „nagymamánál”
Legalábbis olyan élményt szerettek volna a tábor szervezõi/házigazdái nyújtani a testvértelepülésünkrõl érkezett kis
vendégeinknek, mintha a nagymamájuknál nyaraltak volna. Úgy tûnik ez sikerült, ugyanis a kissé megszeppenten
érkezõ gyerekek a hét elteltével már élményekkel telve, felszabadult érzésekkel búcsúztak újdonsült barátaiktól,
„nagymamáiktól”.
Ebben az évben 2 tanárnõ kíséretében
6 kislány és 7 kisfiú érkezett hozzánk,
méghozzá olyanok, akiknek nagy része
még soha nem járt külföldön, sõt családjuk nélkül sem töltöttek egyetlen percet
sem. Érthetõ, hogy kezdetben el-eltört a
mécses a honvágytól, a család hiányától,
de szerencsére hamar sikerült önfeledten átadni magukat a tábor nyújtotta örömöknek.
Az immáron harmadik alkalommal

megtartott gyerektábor programjairól
ezúttal is a Faluház gondoskodott
Pámer Ildikó mûvelõdésszervezõ (mint
fõnagymama) vezetésével és lelkes segítõi közremûködésével. A programok
szigorúan az „ismerd meg és élvezd
Tengelicet” mottó jegyében szervezõdtek, hogy jusson elég idõ pihenésre, játékra és lazulásra is. Néhány tengelici
pajtással kiegészülve a csapat lelkesen
vetette bele magát az ismerkedésbe, legyen az lovaskocsis falunézés, toronymászós messzelátás, vagy múltidézés az
emlékszobában Farkas Dénes bácsi segítségével. A legnépszerûbb fölös energia levezetõnek az iskolától kölcsönkapott tamburin bizonyult, az elmét interaktív játékokkal csiszolták, de volt kertmozi, kézmûveskedés és disco-est is.
Mindeközben a „nagymamák” finomságokkal biztosították a szükséges energi-

át, de volt „csináld magad” kaja-buli is.
Természetesen folyamatos volt a fagylalt, dinnye és jégkása utánpótlás is. De
semmi nem tudta felülmúlni a két
csúcs-élményt, a habpartyt és a strandolást a szekszárdi élményfürdõben.
Nem számított sem hûvös, sem kellemetlen szél, mindenki teljes energiával
és szenvedéllyel vetette bele magát a
habtengerbe és a vízicsúszdás bátorság
próbába.
A búcsúzás ezúttal sem sikerült
könnynélkülire, hiszen ezeket a gyerekeket is a szívünkbe zártuk. Reméljük,
hogy az itt töltött napok emléke örömtartalékként szolgál majd számukra az
új tanévben és a mindennapi élet nehézségei közepette.
Találkozzunk jövõre is veletek, újakkal és régiekkel egyaránt! Várunk benneteket!

A tábor kiadásait a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 400.000 Ft öszszegben támogatta, melyet a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. juttat el részünkre. A támogatást Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelõs államtitkár segítségével kapja az önkormányzat.
Köszönjük a helyi támogatóknak, hogy hozzájárultak a tábor sikeréhez: 3T Civil Szervezet, Katzné Plézer Lívia, Binder
Attiláné, Gáncs István, Gárdi Gábor, Drenovácz Jánosné, Bátainé Réti Márta, Kászpári Károly, Garajszki Dóra, Pámer Lilla, Bali
Józsefné, Pámer László, Osztermájer Gyõzõ, Patai György, Újlaki Tibor.
BRM

TUDTA EZT?
Augusztus 1. a forint születésnapja
1946. augusztus 1-jén jelent
meg a ma használatos forint a
pénzforgalomban felváltva ezzel a hiperinflációs pengõt.
Ezért ünnepeljük augusztus
elsején a forint születésnapját.
Érdemes néhány szóval elmondani, hogy milyen átalakuláson ment és megy át a forint külsõleg és "belsõleg"
szellemi értékként.
1325-ben Károly Róbert
uralkodó uralkodása alatt történt, hogy bevezették az elsõ

forintot. A forint neve az
olasz firenzei arany kifejezésbõl ered (Fiorino d´Oro). Ekkor Magyarország még rengeteg aranykészlettel rendelkezett. Akkoriban az arany forintot sok helyen használták,
nemcsak Magyarországon és
sok ország aranypénzének
mintájául szolgált.
Azonban 200 évvel késõbb
a 16. században (1553) a forint dukáttá alakul és egy idõre eltûnik a forint. Megint el-

telik 200 év és újból és újból
elõkerül, de nem forintnak
hívják.
1848-ban aztán Kossuth
önálló magyar bankjegyet bocsát ki forint néven. Azonban
a szabadságharc után hiába
próbálkozik megmenteni a
forintot, a legtöbb bankjegyet elégetik és csak néhány
bankó éli túl. 1867-ben, a kiegyezés után az osztrák Magyar Monarchia hivatalos
pénznemévé válik, és végre

ez az elsõ alkalom, hogy magyar nyelvû felirattal is készül
belõle.
Azonban 1892-ben megint
eltûnik egy idõre, mert a korona váltja fel. Végül 1946 augusztus 1-én megjelenik az
igazi magyar forint, ekkor
még valódi aranyfedezettel a
háta mögött. Azóta már 64
éves, de hamarosan megint
eltûnik, mert az euró váltja
fel.
Google
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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:
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, T olnai u . 2 . s z.

ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK
Figyeljünk egymásra, tartsuk
tiszteletben környezetünk nyugalmát
A nyári idõszak a kinti munkálatok ideje is. Az önkormányzathoz is érkezett már jelzés különféle zajforrások mennyiségérõl, intenzitásáról.
A képviselõ-testület úgy gondolja, hogy rendelet alkotásával ez a probléma nehezen orvosolható, ezért kérjük, hogy
vasárnap és ünnepnapokon a déli órákban mellõzni szíveskedjenek a mások nyugalmát, pihenését zavaró nagy hangkibocsátással járó zajos tevékenységeket (motorfûrészelés,
gépi fûnyírás, fûkaszálás stb.).
És figyeljünk egymásra nem csak a hétvégi pihenõidõben, hanem mindenkor, hiszen a pihenéshez való jog mindenkit megillet. Kérjük tehát, hogy tartózkodjanak a túlzott
hangerejû zenehallgatástól, valamint a „sportosra” felturbózott autók és motorok felpörgetett üzemmódú használatától is. Hiszen az egymás nyugalmának nem háborgatása a
békés egymás mellett élés alapja.
Köszönjük, hogy figyelnek embertársaikra.
Tengelic Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete

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

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.

SZELEKTÍV HULLADÉKELSZÁLLÍTÁS

Augusztusi programok:

A szelektív papír, fém, mûanyag hulladékelszállítás idõpontjai a Tengelici Hírmondó februári számában a betétlapon található menetrend segítségével követhetõk.

augusztus 6-24.: - Önkormányzati napközis tábor tengelici gyerekeknek
augusztus 31.: - Kastélykoncert Balázs Fecó

Szabó T. Anna:
Ezer nyár
Ezer a nyár egy a bánat,
hajnal könnye hulló harmat,
madár zengeti a fákat,
fényességgel ébred a nap.
Kiszakad a sötétségbõl,
fényes fej a sötét ölbõl,
ég könnye, föld verítéke,
nap kezdete, éjjel vége.
Fényes fejét földre hajtja,
sûrû sötét betakarja,
szép kezdetben szomorú vég,
nyári reggel, gyönyörûség.

(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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