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TARTALOMBÓL: Szüreti mulatság  Falunapi emlékek  Alkotói pályázat  Közlemények
Babits Mihály: Nyár
Esik a nap!
Szakad a súlyos, su" rü zápor
zuhogva istenigazából.
Állok, s nyakamba hull a lángderu"s ég!
Óh gyönyöru"ség!
Részeg darázs
ráng körülöttem tág körökben,
ide röppen és oda röppen:
visszatéro" csapongás, lenge hu"ség...
Óh gyönyöru"ség!
Hangos virág
kiált, bíbor szinekkel esdve,
hogy jöjjön már a bíbor estve,
hogy halk pohárka harmatok lehu"tsék:
Óh gyönyöru"ség!
Tornác fölött
szédülve és legyet riasztva
fúl a cseléd, liheg a gazda;
álmai: friss sörök, mély pince, hu"s jég...
Óh gyönyöru"ség!
Boldog a nap:
de boldogság a vágy gyüru"sse!
Boldog a nap, s vágyik a hu"sre...
Szeretlek s bújok to"led, lángderu"s ég!
Óh gyönyöru"ség!!
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Az idei Falunap július 5-én kezdõdött, amikor is élve a fõnapra felállított színpad lehetõségével, a Retróleum zenekar
adott nagysikerû koncertet a
nosztalgia jegyében. Másnap
reggel 9 órától már kezdett benépesülni a rendezvénynek helyet adó iskolaudvar, a fõzõverseny résztvevõi ekkor gyújtottak alá bográcsaiknak, hogy
versenymûveikkel idõben elkészüljenek. Rendhagyó résztvevõként örömmel köszöntöttük
magunk között testvértelepülésünk, Szõlõsgyula Sápi Sándor
polgármester vezette csapatát
is. (A beilleszkedés olyan jól sikerült, hogy a csapat „Hasgatott
haluska” nevû ételével meg is
nyerte a versenyt.)
Folytatás a 3. oldalon
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Iskolai hírek - 2019. július
Dióhéjban összefoglalva, az elmúlt tanévvel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást
tesszük közzé. A 2018-2019-es tanévet 95
tanulóval 6 önálló, egy 2.+3. évfolyamú
összevont tanulócsoporttal, 14 pedagógus kollégával zártuk. Nem volt könnyû
idén sem az iskolatáska; nyolc és fél ezret
meghaladó órát tartottunk. A nyugdíjba
vonuló kollégák helyére érkezõ két új, pályakezdõ kollégával egészültünk ki a tanév elején.
Büszkék vagyunk arra, hogy tartani
tudtuk a jó (4,07-es) tanulmányi átlagot
és tizennégy tanulónak színötös bizonyítványa lett. Mindössze két tanuló

nem tudta teljesíteni a követelményeket, de egyikük még javítóvizsgát tehet.
Alábbi ábra mutatja az utóbbi öt tanév
tanulmányi eredményének folyamatos
fejlõdését, és stabilan, a négyes átlagot
meghaladó szintjét.
Komoly eredmény, hogy a készségtantárgyakat figyelmen kívül hagyva, a környezetismeret (4,09), a magyar irodalom
(3,92) és nyelvtan (3,76), a biológia
(3,78) valamint a német nyelv és irodalom (3,69) tartozik az elsõ öt legjobb átlagot elért tantárgy közé.
Örvendetes és kiemelendõ, hogy tanulóink számára nem a matematika tan-

tárgy a legnehezebb. Míg a tantárgy a korábbi években éppen csak közelítette a
hármas átlagot, mára már stabilan hármas
átlag fölötti (3,59) eredményt mutat.
Az igazolatlan hiányzások száma folyamatosan csökkent ugyan, ám változatlanul magas maradt a hiányzási ráta, mely
többeknél az alulteljesítés legfõbb okozója.
A papíralapú napló helyett az idei tanévben bevezetett "Kréta" elnevezésû
elektronikus napló komoly kihívást jelentett valamennyi kolléga és szülõ számára egyaránt. A várakozások feletti volt
a szülõi-tanulói érdeklõdés és pozitívak a
visszajelzések is, mely eszköz a jövõben
a kapcsolattartás újabb lehetõségét teremtheti meg.
Fontos alapelvünk, hogy a tehetséges
gyerekek megmérethessék magukat. Iskolánk az idei tanévben is bekapcsolódott az országos, regionális, megyei, járási versenyekbe, levelezõs tanulmányi
versenyekbe, a diákolimpia versenyeibe.
Átlagosan minden tanulóra hatot meghaladó verseny jutott. A sportversenyeken vett részt a legtöbb tanuló, melynek
révén a tanulásban kevésbé eredményes
gyerekeket is elismeréshez, sikerhez juttattuk. A versenyeken elért eredményekrõl, sikerekrõl havonta tájékoztattuk a
Hírmondó olvasóit, képet adva arról,
hogy iskolánkban eredményes tehetséggondozás zajlik.
A sikerek záloga volt az is, hogy önkormányzatunk számos versenyhez biztosított jármûvet, melyet ezúton is köszönünk.
A tehetség, a tudás és szorgalom példaként állítása és elismeréseként alapítottuk azokat a címeket, melyet a tantestület javaslatára a Felnövekvõ Nemzedékért Alapítvány évente adományoz.
Idén négy arra érdemesült diákot jutalmaztunk. A kuratórium nevében az elismeréseket Vargáné Huber Lídia adta át.

Zelk Zoltán: Vakáció

Alsó tagozaton az "Év tanulója" kitüntető címet
GYÖNGYÖSI LILI 4. osztályos tanuló

… a felső tagozaton az „Év tanulója” kitüntető címet SOLYMOSI KLAUDIA 7. osztályos tanuló kapta

Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán
vagy pusztára?
Folyópartra
" be?
vagy erdo
Faluszéli
" re?
zöld mezo
Lepkét fogjunk
vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?

",
Akár erdo
akár folyó:
" a
gyönyöru
vakáció!
„Kiemelt jutalom”-ban részesült
SÉTA MÍRA 5. osztályos tanuló

A „8. osztályos különdíj”-at
LUSINSZKI FRIDERIKA vehette át

Szijártó József tagintézmény vezetõ
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TENGELICI FALUNAP 2019. július 5-6.
Miközben az étkek készültek, bemutatkoztak a Tengelici Motorosok is, csoda-járgányaik dübörgése megdobogtatta még a nem
csak motorrajongók szívét is. Aztán a bátrabb lányok-asszonyok
kipróbálhatták, milyen is "benzintyúknak" lenni. A motoros felvonulást követõen került sor az iskola sarkánál kialakított/átalakított díszpark ünnepélyes felavatására, ami újabb mérföldkõ
volt a falu arculatának kialakítására tett törekvés terén.
Ekkor már magasan járt a nap, a hangulat is nagyobb sebességre kapcsolt, a színpadon pedig egymást követték a fellépõk,
amatõrök és profik egyaránt. A fõzõverseny eredményhirdetését követõen láthattuk a gitár- és citeraszakkörösök produkcióját, valamint a Botostyán Nyugdíjas Egyesület humoros elõadását, táncolt nekünk a Tengelice Néptánccsoport, kalinkáztak a Tengelic-Szõlõhegyi Csajok, majd Gergely Róbert idézte
a régi zenés-táncos kabarék hangulatát. A vidámságot megható produkció törte meg egy vers erejéig, a szõlõsgyulai Szabad
Tamara mondta el saját, külhoni magyarként megélt sors ihlette költeményét.
A szórakoztatás nem csak a színpad
nyújtotta produkciókra korlátozódott. A
gyerekek legnagyobb örömére kipróbálhatták ügyességüket és bátorságukat az
ugrálóváron és a vízigolyókban, buborékfocizhattak, de a körhinta és a rodeo bika
is várta a jelentkezõket. A fák árnyékában

pedig a Szekérszínház szórakoztatta a nagyérdemût. És természetesen a felüdülésre/felüdítésre vágyók sem szenvedtek hiányt, a büfékben, a fagylaltozóban és a lángossütõnél mindenki talált kedvére való frissítõt. A tombola sorsolás izgalmas percei szintén hangulatfokozóként szolgáltak.
És ahogy közeledett az este, egyre több érdeklõdõ érkezett
a helyszínre, hogy aztán az est fénypontjaként tombolhassanak a legendás Bikini zenekar koncertjén. Az eseménysort bál
zárta, az MR duó hajnali 3-ig húzta a talpalávalót.
A rendezvény a Kormány 1 millió Ft-os támogatásával valósult meg
BRM
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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

KÉPVISELÕTESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ
Július hónapban nem volt rendes testületi ülés. A képviselõ-testület a 2019. július 5-i rendkívüli ülésén Vargáné Földi Tímea
Tengelic Rákóczi u.34/A. szám alatti lakost kinevezte a Tengelici Mézeskalács Óvodába dajka munkakörbe.

KÖZLEMÉNYEK
TANSZER-CSOMAG
Tájékoztatjuk a szülõket, hogy a családok tanévkezdését önkormányzatunk az idei évben is támogatja. Valamennyi helyben iskolába járó tanuló számára az önkormányzat ingyenesen biztosítja a nevelõk kérésének megfelelõen összeállított
alaptanszer-csomagot, melyrõl névre szóló értesítõt kapnak.
A füzetcsomagok átvétele, tankönyvkiosztás tervezett augusztusi idõpontjai:
26. (hétfõ) 08:00 - 17:00 óra és
27. (kedd) 08:00 - 12:00 óra

FOGORVOS

Belgyógyászati szakrendelés
Szerda
10:00 - 12:00
Házigondozó
Müller Tamásné (06-30/5098577) és Kutlák Szilvia
(06-20/492-4450)

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

IMPRESSZUM

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.

Nyugdíjas klub

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.

(Sürgõs esetben a szolgáltatás a dunaszentgyörgyi,
vagy a gerjeni rendelõben
is igénybe vehetõ.)

Iskolaorvosi rendelés
Csütörtök
11:00 - 12.00

7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650

Rendszeres programok
minden csütörtök 14 óra:

Tengelic, Rákóczi u. 8.
szám alatti rendelõben.
Rendelési idõ:
kedd: 09:30-117:00 óra

Csecsemõ tanácsadás
Kedd
08:00 – 10:00

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ

Augusztusi programok:

Az fotókból októberben kiállítást rendezünk.
Az alkotásokat a novemberi éves
zárórendezvényen állítjuk ki
és jutalmazzuk a legjobb fotókkal együtt.
A kastély fényképezésére
két alkalommal lesz lehetõség:
szeptember 21-én (szombaton)
délután 14-16 óráig és
szeptember 22-én (vasárnap)
délelõtt 10-14 óráig.
A fotók és az alkotások beadási határideje
október 4.
A pályázatra beadott fotók nyomtatását vállaljuk.
Érdeklõdni a 74/532-003, 30/600-89-12-es
telefonszámokon és a
tengelici.ertektar@gmail.com e-mail címen lehet.
Tartalmas idõtöltést, felkészülést
kívánunk mindenkinek!
Települési Értéktár Bizottság tagjai

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.

augusztus 3. 20 óra: Bad Times
koncert.
augusztus 05 - 24.: Önkormányzati gyermektábor.
augusztus 16. 20 óra: Nyáresti
koncert az iskola udvarán - vendégünk a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar.

BLACK COW
… alkoholmentes koktél
forró napokra
1 fõre:
1,5 dl cola
1 gombóc vanília fagylalt
A jéghideg kólát lehûtött
hosszúkás pohárba öntjük. Egy gombóc kissé olvadt vaníliafagylaltot teszünk bele. A sötét színû
ital tetején a kissé megolvadt fagylalt finoman habzik az italon. Közvetlenül
a felhasználás elõtt készítsük el.
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