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Kulturális Örökség Napja ❖ 110 éves az iskola ❖ Év végi programajánló a Faluházban

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJA TENGELICEN
A Kulturális Örökség Napjait minden év szeptemberé-
ben rendezik meg Magyarországon az 1990-es évek óta,
mellyel egy 1985-ös európai kezdeményezéshez csatla-
kozott hazánk. Idén, szeptember 17-én és 18-án szervez-
ték országszerte azokat a programokat, melyek során
olyan épületek, épületrészek nyitják meg kapuikat, me-
lyek máskor nem látogathatóak. Községünk, a 3T Civil
Szervezet kezdeményezésére, idén elõször kapcsoló-
dott be a rendezvénysorozatba. Szeptember 17-én két
épület, a Csapó-kastély és a hozzá tartozó kápolna volt
látogatható. A 3T Civil Szervezet tagjai és hozzájuk csat-
lakozó önkéntesek vállalták az épületek felügyeletét, a
látogatók fogadását, tájékoztatását, vezetését. Már elsõ
alkalommal több, mint 150 érdeklõdõ látogatta meg az
épületeket. Nagy öröm volt látni, hogy ennyi ember
számára fontos a saját és más közösségek kulturális ér-
tékeinek, mûemlékeinek megismerése, felfedezése. Ez
mindenképpen arra ösztönöz bennünket, hogy a kez-
deményezést folytassuk és egy év múlva újra, új hely-
színek, épületek megnyitásával várjuk az érdeklõdõ kö-
zönséget.                          3T Civil Szervezet

Részletek a tanévnyitó beszédbõl:

„Tisztelt Jelenlévõk! Fontos bejelentésem van: idén betöltjük a 110.-ket. Eleink úgy gondolták 1906-
ban, hogy iskolát alapítanak, így az idei tanév egyben iskolánk 110. éves fennállását is jelenti. 

1906 novemberében az akkori képviselõ – testület két nagyon
fontos döntést hozott. Elsõként, hogy a község székhelye 
Kölesdrõl kerüljön Kistengeliczre.

Másodsorban pedig,
hogy az uradalmi is-
kolákat felváltva a
Kistengeliczi Gazda-
közösség alapította
iskola létesüljön, ami
1907. január 4-én
kezdte meg mûködé-
sét. Elõdeink az isko-
lát mindennél fonto-
sabbnak tartották.
Építkezésbe kezdtek,
így 1908-ban már
egy földszintes, két
tantermes új épület-
ben indulhatott meg
a tanítás.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Az épület aztán továb-
bi tanteremmel, emelet-
tel is bõvült. Igen, arról
beszélek, amint kinézünk
s látunk így toronyiránt, s
amit ma is csak kisiskola-
ként emlegetünk.

A négy emberöltõt is
meghaladó kor nem tû-
nik soknak egy kívülálló
számára, hisz számos patinás iskola létezik közel és távol, de
bennünket, mai iskolahasználókat mégis büszkeséggel tölthet
el, hogy a település legnagyobb múlttal rendelkezõ intézménye
vagyunk.

S közben, mára mekkorát változott a világ? A kisiskolát – a ré-
gi fészket régen kinõttük – ma üresen áll. Felnõtt már egy „X ge-
neráció” is. És ti, kedves diákjaink már a „Z generáció”, vagy más
néven a „bedrótozott nemzedék” tagjai vagytok, akik lehajtott
fejjel, mobillal a kézben képesek közlekedni, s így órákig képe-
sek tudomást sem venni a körülöttük lévõ világról és legfõbb is-
mertetõjegyük, hogy leginkább csetelve beszélgetnek.

A pedagógus „lámpás szerepe” régen a múlté. Tudáselosztó
monopóliuma mára, az internet korában megszûnt. A gyermek
a tudása nagyobbik részét már nem az iskolában szerzi meg, ám
annak megalapozása, és az igazi értékközvetítés ma is az iskola
legfontosabb feladata maradt. 110 év távlatából más, de nem
könnyebb feladat ma diáknak és pedagógusának lenni.

A születésnapra torta, a tortára gyertya dukál. Nos, eljátszva a
gondolattal, ha mindenki hozna egy szál gyertyát, aki valaha
megfordult az iskola falai között diákként, tanárként, munka-
társként, szülõként – a tortakészítõ cukrász a mérettel ugyan-
csak gondban lenne. 

Nincs még egy olyan közintézmény, mely annyi sorsot, életet,
közösséget kapcsolna össze, mint az iskola. Igen, ez az „ISKO-
LA”, csupa nagybetûvel. S hogy ezt valóban nagybetûvel lehes-
sen leírni, kellettek azok a régebbi és mai kollégák, akik szemé-
lyiségükkel, szorgalmukkal és újító-jobbító törekvéseikkel a 110
év során TENGELICI ISKOLÁ-t teremtettek.

A tanév szeptember 1-jén, csü-
törtökön kezdõdött és június 15-
én, csütörtökön ér véget, de addig
még 187 napot várni kell. Nyolc ta-
nulócsoporttal, 111 tanulóval kezd-
jük meg a tanévet.

A 2016-2017. tanévben az új
Nemzeti Alaptanterv, a bevezetett
reformok már iskolánk valamennyi
évfolyamát érintik. Az egész napos
oktatás, a hit- és erkölcstan, a min-
dennapos testnevelés, a második
idegen nyelv bevezetése nyomán
nõtt a tanulók óraterhelése.

Az órák jobb elosztását tekintve,
valamennyi évfolyamon ebéd után
is van kötelezõ óra: ének, rajz, nép-

ismeret, testnevelés, hit- és erkölcstan, informatika kerül át a 14-
16 óra közötti, délutáni sávba. Az elsõben ez 3, míg a nyolcadik-
ban már heti 5 délutáni órát jelent, heti 35 órát teljesítve.

Bizony nem könnyû az iskolatáska! A tanulói óraterhelést dif-
ferenciálással, a tananyag javasolt csökkentésével, a házi felada-
tok mérséklésével kompenzáljuk.

Míg a tavalyi év több, nem tervezett személyi változással járt.
Idén szinte változatlan felállásban kezdjük meg az évet. Így visz-
szatér a felsõs matematika oktatására Monostori Mária kolléga-
nõnk. Két óraadó kollégánk személye is változatlan: a néptáncot

Zombáról Csiki Gyula tanítja, míg a felsõs rajzot Tóthné Csapó
Sára viszi tovább.

Az 5. osztály osztályfõnöki feladatait, új szerepkörben
Budaváriné Balogh Boglárka látja el.

Farkas Zsuzsannától veszi át a stafétát Sebestyén Beatrix kol-
léganõnk a diákönkormányzat élén. Müller Gabriella kolléga-
nõnk felvételt nyert és megkezdi levelezõs tanulmányait a Pécsi
Tudományegyetem történelem tanári szakán.

Külsõs szakértõk értékelik a vezetõi munkát és három pálya-
kezdõ gyakornok kollégánk minõsítésére kerül sor a tanév so-
rán.

Valamennyi tankönyvünk megérkezett. Azokat a szülõk átvet-
ték az önkormányzat biztosította komoly értékû, ingyenes fel-
szereléscsomaggal együtt. Az alsó tagozatosoknak már nem kel-
lett fizetniük a tankönyvekért. Az 5-8. évfolyamokon kifutó
rendszerben továbbra is rászorultsági alapon biztosította az ál-
lam az ingyenes tankönyvellátást, melynek révén a tanulók 82%-
a térítésmentesen jutott a tankönyvekhez.

Házirendünket aktualizáltuk; kiegészítve a tanórák és a testi
épség védelmére vonatkozó további pontokkal.

A báli bevételbõl homokozóval, pingpongasztallal bõvült a
tanévkezdésre udvari játékaink köre, az óraközi szünet, a délutá-
ni szabadidõ hasznos eltöltésére. Erzsébet tábori pályázati tá-
mogatásból 300 ezres sporteszközbeszerzésre nyílt lehetõsé-
günk. Labdákban az idén nem lesz hiány!

Önkormányzatunknak hála a nyár folyamán a felsõs épület
lapostetõjének részleges szigetelésére került sor. Házi brigá-
dunk Budavári József karbantartónkkal az élen elvégezte a ki-
sebb festéseket, felújításokat. Kevés pénzbõl újra széppé vará-
zsolva a tantermeket, a felszerelést, a környezetet, melyet vi-
gyázni, megóvni mindannyiunk kötelessége.

(Folytatás a 3. oldalon)

(folytatás az 1. oldalról)

Az idei tanévben, a 7-8. osz-

tályban Szabóné Novák Beá-

ta, az I. Béla Gimnázium taná-

ra látja el a kémia tanítását.

„Nagy szeretettel vártunk benneteket, ezt az igazán kicsi,

maroknyi elsős csapatot. Érezzétek jól magatokat az is-

kolában, és figyeljetek mindig tanítótok, Farkas Zsuzsa

néni szavára!”
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(Folytatás a 2. oldalról)
Az iskolabusz menetrendjében nincs változás; kétszer fordul reggel és a tanítá-

si nap végén.
Folytatódik az egészséges táplálkozást szolgáló iskolatej-iskolaalma program és

az iskolarendõr program is.
Köszönjük a helyi polgárõrség közremûködését, mellyel idén is segítették diák-

jaink balesetmentes iskolába érkezését. Szeptemberi forgalomirányító akciójuk-
kal egyaránt felhívva a közlekedési szabályok betartására a jármûvezetõk és a ta-
nulók figyelmét.

Tanévünk programjai a 110.évforduló jegyében szervezõdnek. Mindennapi
munkánkhoz sok örömöt, jó egészséget, tanulóinknak jó kedvet és eredményes-
séget, a szülõkben igaz segítõtársakat, velük együtt elért és megért sikereket, op-
timizmust kívánok az idei tanévre!”

Szijártó József tagiskola vezetõ

Az evangélikus gyülekezet háza tájáról
A tanév kezdetén örömmel gondolunk vissza a nyár eseményeire. Az
idei évben a pusztahencsei faluházban és környékén tartottunk
evangélikus gyermekhetet, ahol a tengelici gyerekek is sok élmény-
nyel gazdagodtak. Feledhetetlen a minden eddiginél hosszabb hab-
parti, a traktorozás, a sok játék, éneklés és a történetek. 

A szeptember tanévnyitó istentisztelettel kezdõdött, és ettõl az
alkalomtól számítva kéthetente a felnõtt istentisztelettel párhuza-
mosan gyerekfoglalkozáson várjuk a kicsiket is. ( Októberben 9-én
és 23-án fél 10-tõl.)

Vendég igehirdetõként szolgált közöttünk Kasza Gábor
györkönyi lelkész. A felsõs hittanosok egy csoportjával pedig
Sárszentlõrincen vehettünk részt egy találkozón, ahol nemrég Ma-
gyarországra érkezett amerikai önkéntes fiatalokkal töltöttünk
együtt egy kellemes délutánt sok énekléssel és mutogatással.   

Füller Mihály lelkész

www.biztonsagosinternet.hu

HASZNOS TIPPEK A „Z-GENERÁCIÓNAK”
… – ha már használod, tudd, hogy mit csinálsz – …

1. Mindig tartsd tiszteletben a többieket! Nem láthatod, mi-
lyen hatással vannak szavaid, vagy az általad küldött képek
másokra, ezért fontos, hogy tartsd õket tiszteletben és gon-
dold meg, mit mondasz/küldesz másoknak. 

2. Használd az eszed, mielõtt közzéteszed! Bármit küldesz
vagy posztolsz online, legyen az fotó vagy a szöveg, nagyon
elterjedhet, nem törölhetõ, örökre online maradhat. 

3. A jelszavadat kezeld úgy, mint a fogkefédet- ne oszd meg má-
sokkal! A mobil számodat csak megbízható barátaidnak add
meg!

4. Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, hogyan blokkolhatod vagy je-
lentheted, aki kellemetlenül viselkedik, és ne vágj vissza, ne vá-
laszolj haragból!

5. Mentsd el a bizonyítékot! Tanuld meg, hogyan mentheted
el a sértõ üzeneteket , képeket vagy online beszélgetéseket!

6. Beszélj róla! Ha sérelem ért mondd el felnõttnek, akiben meg-
bízol, vagy hívd a KÉK VONAL HELPLINE számát: 116-111!

7. Végül: ne állj félre, ha tudsz róla, hogy valakit zaklatnak! Tá-
mogasd az áldozatot, jelentsd a zaklatást! Te hogy éreznéd
magad, ha senki nem állna melléd?

Az 1956. október 23-án kitört forradalom és szabadságharc
60. évfordulóján emlékezzünk az akkori eseményekre és
hajtsunk fejet azok elõtt, akik harcoltak a ránk erõltetett
idegen hatalom ellen, akár életük árán is. Övezze tisztelet
és nagyrabecsülés a még köztünk élõ hõsöket, soha nem
feledve küzdelmüket a nemzet függetlenségéért.

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ

Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete 2016.
szeptember 13-án tartotta soron következõ ülését. A képvise-
lõk egyhangú döntésekkel 3 önkormányzati rendeletet alkot-
tak és 17 határozatot fogadtak el.

A Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõje Sarkadi Fe-
renc tájékoztatta a testületet a Kirendeltség 2016. évi tevékeny-
ségérõl. A tájékoztató tartalmazza a tûzvédelmi, a polgárvédelmi
a biztonságvédelmi és a hatósági szakterületekkel kapcsolatos
tevékenységeket. Tengelicet érintõen még 2015. évben sor ke-
rült az összes közterületi tûzoltó vízforrás ellenõrzésére, idén
pedig kereskedelmi tevékenység engedélyezése során ellenõr-
zést folytattak le szakhatóságként a Hotel Orchidea területén va-
lamint 2 alkalommal végeztek helyszíni szemlét a Dalmand Zrt.
középhídvégi telepén, tekintettel arra, hogy az üzem küszöb ér-
ték alatti mennyiségû veszélyes anyaggal dolgozik.  

(Folytatás a 4. oldalon)
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS
ÖSSZEFOGLALÓ
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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 péntek 16 óra:

Gyerekfoglalkozás
minden csütörtök 17 óra:

Horgolókör

Októberi pprogramok:
október 29. – Halloween bál
(elõzetes asztalfoglalás szüksé-
ges)

Novemberi eelõzetes
november 12. – Márton Napi Li-
bator színházzal (elõzetes asztal-
foglalás szüksége

Decemberi eelõzetes
december 3. – Kolbásztöltõ és
forraltbor fesztivál

(Folytatás a 3. oldalról)

Módosította a képviselõ-testület az önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetésérõl szóló rendeletét, melynek során a költségvetési
fõösszegek 2.408.303.-Ft-tal emelkedtek.

Elfogadásra került az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásá-
nak I. félévi helyzetérõl szóló tájékoztató. 2016. június 30-ig a
bevételek 61,67 %-ban míg a kiadások 40,14 %-ban teljesültek.
Hitel, kölcsön felvételére nem volt szükség. A felújítási, felhal-
mozási kiadások között az alábbiak teljesültek: kisteherautó,
tanyagondnoki autóvásárlás, fûnyíró vásárlás, településfejlesz-
tési tanulmány, egyéb kis értékû beszerzések, iskolatetõ,
sportcsarnok tetõ felújítása, Kishídja-Jánosmajor közötti víz-
vezeték kiépítésének engedélyezési terve. A tartalékok össze-
ge: 68.457.062.-Ft.

A képviselõ-testület a szervezetének és mûködési rendjének
meghatározására új Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló
önkormányzati rendeletet alkotott. Az új rendelet formájában
és tartalmában is hasonló az elõzõhöz. Nem szerepelnek már
benne a nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos rendelkezé-
sek, tekintettel arra, hogy 2016-ban megszûnt a roma nemzeti-
ségi önkormányzat, Kászpári Károly képviselõ indítványára
megszûnt a képviselõi fogadóóra intézménye is. A képviselõ-
testület szerveire átruházott hatáskörök is kibõvültek, ezek is
szerepelnek az új rendeletben. 

Módosításra került a közösségi együttélés alapvetõ szabálya-
iról, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szó-
ló 10/2015 (V.28.) önkormányzati rendelet. 

Ez elsõsorban technikai módosítást jelent, mivel a zöldhulla-
dékkal ( avar- és kerti hulladék) kapcsolatos rendelkezésben a
jogszabályi hivatkozást módosítani kellett.

A Tengelici Mézeskalács Óvodával kapcsolatban három
anyagot fogadott el a testület, a 2015/2016. nevelési év tevé-
kenységérõl szóló beszámolót, a 2016/2017. nevelési év munka-
tervét, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabály-
zatának és házirendjének módosítását. 

Tárgyalták a képviselõk és el is fogadták a víziközmû rend-
szerekkel kapcsolatos 2017-2031-ig tartó idõszakra vonatkozó
gördülõ fejlesztési terveket, melyek az ivóvízközmûre és a
szennyvízközmûre tartalmaznak felújítási feladatokat. 

Ezt követõen Polgármester Úr beszámolt az önkormányzati
társulásokban végzett tevékenységérõl.

Kettõ önkormányzati szolgálati lakás bérletére vonatkozó ké-
relmet bírált el a testület, ennek értelmében két pedagógussal
köt határozott idõre szóló bérleti szerzõdést az önkormányzat.

Az egyebek napirendi ponton belül döntés született a szoci-
ális célú tûzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásra vonatkozó
pályázat benyújtásáról. A pályázat keretében 80 m3 tûzifára
nyújtottunk be igényt. Az önkormányzat önrésze 406.400.-Ft
lesz, amennyiben a pályázatról pozitív döntés születik.

A képviselõ-testület önkormányzati utakra vonatkozóan ket-
tõ tulajdonosi hozzájárulást adott ki, az egyik a Szõlõhegy Jó-
zsef A. u. - Bocskai u. villamos hálózat kiépítési munkával, a má-
sik egy júliamajori ingatlan ivóvíz bekötõvezeték építési mun-
káival kapcsolatos. 

Végül e napirenden belül a képviselõ-testület elvi támogatást
adott a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességé-
ért” megnevezésû EFOP-3.3.2-16 kódszámú pályázat benyújtá-
sára. Zárt ülésen arról döntött a képviselõ- testület, hogy Apró
Orsolya vaskúti lakost kinevezi óvodapedagógusnak 2016. ok-
tóber 1. napjától.

SZELEKTÍV HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS:
Október 21. Sárga kuka (mûanyag + fém)

és kék kuka (papír)

December 2. Kék kuka (zöldhulladék)

TT EE II TT
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

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 - gyermekrendelés

08:30 – 10:30
Csütörtök 08:30 – 11:30
Péntek 08:30 – 12:30

Tengelic-SSzõlõhegy
Szerda 11:30 – 14:30

FFOOGGOORRVVOOSS
Április 112-ttõl aa ffogorvo-
si eellátást BBernádné ddr.
Fülöp EEszter llátja eel aa
Rákóczi uu. 88. sszám aalatti
rendelõben. AAugusztus
1-ttõl aaz úúj rrendelési iidõ:
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 –– ÚÚJ:

Hétfõ: 08:30 - 13:00
Kedd: 12:00 - 16:00
Szerda:        08:30 - 11:00
Csütörtök: 08:30 - 12:00
Péntek:        08:30 - 13:00

Ügyelet
Paks 7030, Rákóczi u. 1.

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

Tolnai Lászlóné jegyzõ


