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Düh csikarja fenn a felhõt,
fintorog.
Nedves hajjal futkároznak
meztéllábas záporok.
Elfáradnak, földbe búnak,
este lett.
Tisztatestû hõség ül a
fényes arcú fák felett.

WEÖRES SÁNDOR
KÁNIKULA

Szikrázó
az égbolt aranyfüst a lég,
eltörpül
láng-ûrben a tarka vidék.
Olvadtan
a tarló hullámzik, remeg,
domb fölött
utaznak izzó gyöngyszemek.
Ragyogó
kékségen sötét pihe-szál:
óriás
magányban egy pacsirta száll.

(Részletek a június 15-i ballagáson elhangzott igazgatói beszédbõl.)

Kedves ballagó diákunk!
Egy bölcselet szerint: „Csak egy darabig lehetsz gyerek, utána már más mentséget kell
találnod!”…
Kívánom, hogy még sokáig lehess, a szó legnemesebb értelmében „GYEREK”.
Ha most siettetnéd is az idõt, hogy felnõttként élj, hidd el, az élet megvár! Tapasztalatok
nélkül, adj még, hagyj még gyerekkort magadnak! 
Azt mondják, hogy az emlék, a tudás, a megszerzett tapasztalat az ember kincse, kivált-
sága és megkülönböztetõ jegye. S ennek a kincsnek csak a kisebbik részét alkotja az, amit
a múltból sikernek tartunk, amire büszkék lehetünk. A nagyobbik rész a tévedések em-
léke, ami lehetõvé teszi, hogy ugyanazt a hibát ne kövessük el újra és újra. Márpedig hi-
bázni nemegyszer fogtok. De tanuljatok meg felelõsséget vállalni önmagatokért és ne lép-
jetek újra ugyanabba a pocsolyába!
Tudom, hogy csak idõvel fogjátok értékelni mindazt, amit a tengelici iskolában kaptatok
tõlünk. Különösen akkor, ha ennyi figyelemben, törõdésben másutt már nem lesz része-
tek. Most, amikor eleresztjük a kezeteket, tudnotok kell, hogy hiányozni fogtok, s tovább-
ra is számíthattok ránk, ha segítség, tanács kell.

Kívánok valamennyi kollégám nevében
az elõttetek álló tanulóévekre sok sikert,
elégedettséget, örömöt, szeretetet és na-
gyon jó egészséget! Járjatok szerencsé-
vel! Folytatás a 2. oldalon

„LÁNCSZEMEKBÕL HIDAT ÉPÍTENI” 
Intézmények közötti szakmai kapcsolatokon alapuló együttmûkö-
dési programot valósít meg a „Láncszemekbõl hidat építeni” pro-
jekt, melynek célja az átmentett értékek közvetítése az óvodások felé, úgymint ének-zene, néptánc. Vala-
mint az óvodában alkalmazható hagyományokhoz kötõdõ kézmûves tevékenység bemutatása, megisme-
rése, az élményalapú tapasztalatszerzés. Ezen projekt részeként kívánja a Tengelici Mézeskalács Óvoda szo-
rosabbra fûzni és élõvé tenni a már megalapozott kapcsolatot a kárpátaljai Szõlõsgyulai Harmatcsepp Óvo-
dájával. Két pedagógusuk – Szabad Veronika óvónõ és Domokos Szabina zenetanár – 2019. jún. 4-én és 5-
én szakmai tapasztalatok cseréjén túl részt vettek a projekt programjainak részét
képezõ Tengelic és Medina közötti vizitáláson, amikor is a 2 község azonos korcso-
portú óvodásai kölcsönösen meglátogatták egymás lakhelyét, hogy megismerjék a
település múltjának emlékeit, megnézzék a nevezetességeket és természetesen,
hogy kipróbálják a vendéglátók óvodájának játékait, hogy új énekeket, táncokat, ta-
nuljanak. És természetesen az alkalomra készült finomságokat együtt fogyasztották
el.

Kárpátaljai vendégeink hasznosnak és élményekben gazdagnak találták a „hos-
pitálást”, így úgy tûnik, lesz folytatás.   Székely Aranka óvodavezetõ

Ballagás  Gyommentesítés  „Láncszembõl hidat építeni”  Nyári programok a Faluházban
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Iskolai hírek - 2019. június

A Nemzeti Összetartozás 
Napján

Trianon emléknapján mûsoros megemlékezést
tartott az iskola. A faluház színpadán osztályfõ-
nökük, Budaváriné Balogh Boglárka rendezésé-
ben a 7. osztályosok adtak igazán szívhez szóló
mûsort. A mûsort követõen 15 tanuló kapott az
elmúlt idõszakban lezajlott kulturális, illetve
sportversenyeken elért sikerekért igazgatói di-
cséretet.

Az idei tanév újdonsága volt a Paksi Református Egyházközség gesz-
torságával megvalósuló EFOP- pályázat, melynek során iskolánk 4.-
7. osztályos tanulóinak 12 fõs csoportja, Kolep Ingrid irányításával,
heti rendszerességgel vehetett részt élménypedagógiai foglalkozá-
sokon.

Az élménypedagógia a közvetlen tapasztalásokon és a gyerek ak-
tív cselekvésén keresztül tanít. Elsõsorban a személyes készségek
fejlesztését tûzi ki célul, fejleszti az önismeretet, önértékelést, az
egyéni felelõsségvállalást és a szociális kompetenciákat.

Olyan reformpedagógiai irányzatról van szó, mely az élménysze-
rû tapasztalati felfedezésen keresztül teremti meg a tanuláshoz nél-
külözhetetlen motivációt.

A csoport, a programban résztvevõ paksi járási iskolák csoport-
jaival közösen, két alkalommal teljes ingyenes ellátással ötnapos tá-
borozáson vehetett részt Balatonszárszón.

A programról bõvebben itt: 
http://www.telepaks.net/2018/11/15/paletta-2018-11-15-
elmenypedagogia-a-paksi-keptarban/.

Az informatika szakköri
órákon, Sebestyén Beat-
rix kolléganõnk bábásko-
dása mellett, több héten
át zajló tanulás után a
Kajdacsi Teleházban mu-
tatták be a legjobban si-
került programozásokat
és részesültek többen el-
ismerésben.

A Nemzeti Mûvelõdési Intézet me-
gyei irodája programja keretében
ismerkedhettek 7.-8. osztályos tanu-
lóink a robotika alapjaival; neveze-
tesen az Alpha 1Pro interaktív,
humanoid robot programozásával.

Robotika az 
iskolában

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

AZ UTOLSÓ NAPOK VARÁZSA

Élményekben gazdag kiránduláson vett részt az 1. és a 2. osztály a Somogy megyei Katica tanyán, június legelején

Folytatás a 2. oldalon
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AZ UTOLSÓ NAPOK VARÁZSA

Hagyományos „Szünidõzõ” sportnapunk elmaradhatatlan része, hogy nyolcadikosaink a bolondballagáson elbúcsúznak az óvo-
dától is és tanár-diákmeccsen mérik össze erejüket a program hajrájában az utolsó tanítási napon.

Nagy erdélyi körutazás: barangolás
Szászföldön és Székelyföldön

A tanév során a legnagyobb várakozás kétségkívül hetedikese-
ink május végi, ötnapos erdélyi kirándulását elõzte meg. Isko-
lánk történetében õk az elsõ olyan osztály, amely a zombai he-
tedikesekkel együtt külföldre kirándulhatott. A nyertes „Határ-
talanul” pályázat fedezte a teljes költségüket. Azon túl, hogy Er-
dély csodás tájait, a magyarság történelmi-irodalmi emlékhe-
lyeit járták sorra, immáron azok közé a tengeliciek közé tartoz-
nak, akik a székely mondás szerint már tudják, megtapasztalhat-
ták, hogy „…a medve nem játék”!

A Jakab Árpád intézményvezetõ és a két hetedikes, Mátis
Éva zombai és Budaváriné Balogh Boglárka tengelici osztályfõ-
nök vezette 40 fõs csoport útjának legfõbb állomásai: Arad-Dé-
va-Nagyszeben-Brassó-Sepsiszentgyörgy-Gyimesbükk-
Csíksomlyó-Csíkszereda-Segesvár voltak.

Néhány idézet a tanulói élménybeszámolókból:
„Nagyon jó volt a kirándulás, mert csodálatos tájakat lát-

tunk. Az egyik legjobb dolog az volt, amikor a Szent Anna-tó-
nál találkoztunk egy medvecsaláddal.” (Popp Melitta)

„Azért volt jó Erdélyben, mert láthattam szép tájakat és
megismerkedhettem a különbözõ kultúrákkal.” (Cseh Ist-
ván)

„Nagyon érdekes volt, mert olyan helyeken is jártunk, ahol
úgy éreztem magam, mintha egy másik korban lennék.”
(Nagy József)

„Azért tetszett, mert új emberekkel ismerkedhettem meg és
kipróbálhattam, hogy milyen egy másik helyen élni – akár
csak egy hétig is – és láthattam, hogyan élnek a határon túli
magyarok.” (Solymosi Klaudia)

„Tetszett a kirándulás, mert sok szép helyre juthattunk el és
egy nagy álmunk is valóra vált: találkozhattunk medvékkel.”
(Molnár Máté)

Felkérek minden érintett ingatlantulaj-
donost vagy használót, hogy a különféle
gyomoktól, különösen a parlagfûtõl tisz-
títsa meg az ingatlanát és a jogszabály
elõírásai szerint az ingatlana elõtt a köz-
útig terjedõ közterületet. 

A gyomnövények veszélyeztetik az
emberi egészséget, hiszen ma már ren-
geteg ember allergiás valamelyik nö-
vény pollenjére, tehát fontos, hogy min-
denki tegyen a gyomos területek rend-
betétele érdekében. A parlagfû az aller-
gia kialakulásában, tüneteinek megjele-
nésében kiemelt szerepet tölt be, tehát

június 30. napjáig az ingatlanon a par-
lagfû virágbimbójának kialakulását meg
kell akadályozni, és azt követõen ez az
állapot a vegetációs idõszak végéig (fa-
gyok eljöveteléig) folyamatosan fenn-
tartandó. Azon tulajdonos vagy haszná-
ló, aki a fent leírt kötelezettségének
nem tesz eleget kétszeres hátrány is éri,
hiszen egyrészt meg kell fizetni az ilyen-
kor kötelezõen megállapítandó növény-
védelmi bírságot és még az elrendelt

közérdekû védekezés (kaszálás) költsé-
gét is.

A fertõzött terület nagyságától és a
gyomborítottság mértékétõl függõen
növényvédelmi bírság összege – belte-
rületen – 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig
terjedhet. A bírság meg nem fizetése
esetén a kiszabott összeget késedelmi
kamat terheli és adók módjára az állami
adóhatóság hajtja be!

Kérem, hogy mindenki törõdjön kör-
nyezetének rendben tartásával, a saját
és a többi lakos egészsége megõrzése
érdekében!

Tolnai Lászlóné jegyzõ

GYOMMENTESÍTÉS

FONTOS KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a szülõket, hogy a családok tanévkezdését önkormányzatunk az idei évben
is támogatja. Valamennyi helyben iskolába járó tanuló számára az önkormányzat ingye-
nesen biztosítja a nevelõk kérésének megfelelõen összeállított alaptanszer-csomagot, mely-
rõl névre szóló értesítõt kapnak.
A füzetcsomagok átvétele, tankönyvkiosztás tervezett augusztusi idõpontjai:

26./hétfõ, 08:00 – 17:00 h és 27./kedd, 08:00 – 12:00 h

Lezárva a tanévet megköszönöm Önöknek a tanévi közös együttmunkálkodást, és kívánok gyermeküknek, családjuknak tartalmas
szünidõt, szép nyarat! Találkozzunk újra szeptember 2-án/hétfõn, az elsõ tanítási napon! Szíjártó József tagintézmény vezetõ 
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ORVOSI
RENDELÕ

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 ldikó

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 13. 20 óra.: Gitár-szakkörö-
sök koncertje a Faluház udvarán
július 15. – 20.: Szõlõsgyulai gye-
rekek tábora.

Augusztusi eelõzetes:

augusztus 3. 20 óra: Bad Times
koncert. 
augusztus 05 – 24.: Önkormány-
zati gyermektábor.
augusztus 16. 20 óra: Nyáresti
koncert az iskola udvarán – ven-
dégünk a Tolnai Ifjúsági Fúvós-
zenekar.
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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
Müller Tamásné 

(06-30/509-8577) és 
Kutlák Szilvia (06-20/492-4450)

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.

Telefon: 75/410-222
Hétköznapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és
ünnepnap: 8 órától másnap
reggel 8 óráig (24 órás ügyelet).

KÉPVISELÕTESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ

A képviselõ-testület a nyári szünet elõtti utolsó ülésén megal-
kotta az önkormányzat 2019. évi költségvetésérõl szóló 3/2019.
(II. 11.) önkormányzati rendelet 2. módosítását. A módosítás sze-
rint a költségvetési fõösszegek 273.985.- Ft-tal emelkedtek. A
módosítást indokolta az EU Parlamenti képviselõk választási
költségeinek támogatásával kapcsolatos elõirányzatok változá-
sa, a pénzmaradványok helyesbítése, valamint az általános tar-
talék elõirányzatának csökkenése.
A képviselõ-testület elfogadta a Tengelici Települési Értéktár Bi-
zottság 2019. évi I. félévi tevékenységérõl szóló beszámolót. A
beszámoló havi bontásban mutatja be a Bizottság tevékenysé-
gét. Elismerést érdemel, hogy a Megyei Értéktár az idén a Bizott-
ságnak ítélte a kiemelkedõ értékgyûjtõ tevékenységéért, a nem-
zeti értékek megismertetéséért, népszerûsítéséért végzett tevé-
kenységéért az Érték-díjat. 
A testület beszámolót hallgatott meg a Szociális Bizottság elmúlt
egy évben végzett munkájáról. A beszámoló alapján a bizottság
ez idõ alatt 155 döntést hozott szociális étkeztetés, rendkívüli
települési támogatás, települési lakhatási támogatás, települési
közgyógyellátás kérelmekkel kapcsolatban, valamint önkor-
mányzati rendeletek és beszámolók véleményezésével kapcso-
latban. A bizottság javasolta 2019-ben is a tengelici általános is-
kolába járó gyermekek tanszer- és füzetcsomagjának átvállalá-
sát, melyet a képviselõ-testület elfogadott.
A Jövõnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2019. évre ki-
írt pályázatára támogatási igény benyújtásáról hozott határoza-
tot a képviselõ-testület. A pályázaton a Tengelici Általános Isko-
la épületeinek napelemes kiserõmû létesítésére 14.846.910.- Ft-
ot igényel az önkormányzat, melyhez nem szükséges önerõ biz-
tosítása.
Megtárgyalásra és elfogadásra került a Paksi Kistérségi Szociá-
lis Központ elszámolása a 2018. évi család-és gyermekjóléti fel-
adatellátásról. Az elszámolás alapján az önkormányzatnak
427.135.- Ft fizetési kötelezettsége keletkezett, amit a Paksi Kis-
térségi Társulásnak be kell fizetnünk.
Az egyebek napirendi pontban egyetértõ határozat született
elektromos mobilitás és ellátó infrastruktúra létrehozására Stra-
tégiai Együttmûködési Megállapodás megkötésére.  
A megállapodást önkormányzatunk a Protheus Holding Zrt-vel
valamint Paks Város Önkormányzatával köti meg.
A képviselõ-testület arról is döntött, hogy támogatja a
Mezõföldvíz Kft. jelenlegi ügyvezetõjének Csapó Sándornak a
megválasztását további öt évre. A Fadd és Környéke Gyepmes-
teri Társulás – melyben Tengelic Önkormányzata is tag - gyep-
mesteri telep kialakítására támogatási igényt szeretne benyúj-
tani a JETA pályázaton keresztül. Az önkormányzatok
4.000.000.- Ft támogatást igényelhetnek, melyhez Önkormány-
zatunknak 307.692.- Ft önerõt szükséges biztosítani.
A képviselõk döntöttek arról is, hogy 60.000.- Ft további támo-
gatást adnak a Tengelicre járó általános iskolások tanszer-és fü-
zetcsomagjának megvásárlása céljából a Tengelic Községért
Alapítványnak. Meghosszabbításra került egy pedagógus lakás-
bérleti szerzõdése, emellett két óvodai dajka határozott idejû
közalkalmazotti jogviszonya 2019. július 1-jétõl határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszonyra módosul a testületi döntés-
nek megfelelõen.
A testületi ülés végén Polgármester Úr tájékoztatta a képviselõ-
ket arról, hogy 3 db klímaberendezés került beszerelésre a Fa-
luházba, a falu központjában kialakításra kerülõ park ünnepé-
lyes átadását 2019. július 6-án tartjuk, valamint néhány mondat-
ban beszámolt a járdaépítéssel kapcsolatos közbeszerzési eljá-
rásról.
Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a te-
lepülés honlapján: www.tengelic.hu

Tolnai Lászlóné jegyzõ

ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA
Dr. Horváth Tamás Miklós ügyvéd (telefon: 06 30 237 4066)
minden hónap elsõ és harmadik keddjén 13:00 - 17:30 óra
között ügyvédi fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatalban.


