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CCssuukkááss IIssttvváánn:: 
TTaavvaasszzii vveerrss

Az aablakhoz nnyomul aaz oorgona
az aablaküvegen áát rrám nnevet
amit nnem ttudok mmegunni ssoha
a kkékszemu" tavaszi üüzenet.

Gyerek lleszek eegy ppercre úújra één
örökzöld iido"mbo"l kkipislogok
a llétezés hhalhatatlan íívén
a tteremtésig vvisszacsusszanok.

Boldog rrészecske, eegyütt llüktetek
s kkinyílok mmohón, mmint ttavaszi áág
ledobjuk, uunt kkabátot, aa ttelet
s sszívemmel vver aa sszületo" világ.

Mert jjó éélni, ee ggyermeki hhittel
így ffordulok één iis aa ffény ffelé
s ttudom, hhogy mmajd aa ttöbbi sszelíddel
lelkem fföldi jjutalmát mmeglelé!

„Ki korán kel, aranyat lel.” –

továbbjutás a regionális döntõben.

Hajrá Tengelic!
Immáron harmadízben veszünk részt a
Kinder+Sport programban. Idén azon 64 iskola
közé kerültünk, akiket beválogattak az országos
küzdelmekbe. A hosszas felkészülés után
Kaposmérõn tartották azt a regionális döntõt,
melyben a négy legjobb iskola versenyezhetett.
Korán keltünk aznap és hosszú utazás várt re-
ánk, de megérte! Az elõzetesen gyakorolt 16 fel-
adatból hetet választottak ki a szervezõk, melyet
a verseny során „számon kértek”. Csapatunk
nagyszerû versenyzéssel öt feladatot megnyert,
a másik kettõn is a dobogón végezett, egyre jobb
teljesítményt mutatva és magabiztosan meg-
nyerte a regionális döntõt. A sikerért köszönet
illeti valamennyi csapattagunkat, a felkészítés-
ben résztvevõ kollégákat és nem utolsó sorban
a csapatot elkísérõ, a helyszínen lelkesen szurko-
ló szülõket is. Nincs megállás, csak így tovább!
Irány az országos elõdöntõ!

(folytatás a 2. oldalon)



DOBOGÓS HELYEZÉS A TERÜLETI VERSENYEN
A Madarak és Fák Napja egy több
mint száz éves hagyomány Magyar-
országon, melyet minden év május
10-én ünneplünk. A hagyomány
célja, hogy felhívja a társadalom,
különösen az ifjúság figyelmét az

õket körülvevõ élõvilágra és a természetvédelem fontosságára. Az elsõ
Madarak és Fák nap-
ját a kor neves orni-
tológusa, Chernel
István szervezte
1902-ben. Bár több
mint száz év telt el, a
természetvédelem
fontossága az óta
sem veszített jelen-
tõségébõl.
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Irigykedett volna a húsvéti nyúl, ha ott van
a tavaszi szünetet követõ felsõ tagozatos
budapesti kiránduláson. A „CYBERJUMP”
trambulin parkban, aki nem akart, az is na-

gyobbat ugrott nála. Az „Elevenpark” és a
„Lézeraréna” is csupa izgalmat tartogatott.
Nem csoda, ha estefele hazaérve már sen-
kit sem kellett álomba ringatni. Olyan fel-

kapott helyen jártunk, ahova az idõpontot
hónapokkal korábban kellett lefoglalni, így
érthetõ az az áldozat, hogy pihenés helyett,
a kirándulást másnap még tanítás követte.

(folytatás az 1. oldalról)

Belépés csak zöld zokniban – élményteli, trendi kalandozások

József AAttila
házi sszavalóverseny

Több évtizedes hagyományainkat folytatva ren-
deztük meg ismét a költészet napjához kapcso-
lódó szavalóversenyünket. Büszkék vagyunk ar-
ra, hogy tanulóink több mint fele jelentkezett a
megmérettetésre. Így kedden az alsósok, csütör-

tökön a felsõs versmondók álltak a zsûri, a közönség és diáktársaik elé. A zsûrinek az idén sem volt könnyû dolga, hogy a négy
korcsoportban gyõzteseket hirdessen.

Alsó tagozatos díjazottaink
Helyezések   1-2. osztályosok       3-4. osztályosok

1. Bencze Richárd Tóth Aliz

2. Szegi Zsófia Varga-Kovács Rebeka
és Kosztics Szabolcs

3. Bálint Maja Füller Borsika
és Katz Dóra és Orsós Tímea

Különdíjasok: Horváth Gizella, Antus Zsófia és Tóth Alexander

A felsõsök mezõnyébõl
az alábbi tanulókat díjazták:

Helyezések   5-6. osztályosok       7-8. osztályosok

1. Horváth Réka          Müller Evelin és Patai Lilla

2. Solymosi Klaudia Bodó Erika

3. Molnár Máté és Domak Miklós
Mészáros Zoltán és Havel Zsófia

Különdíjasok: Száraz Balázs és Pintér Katalin

A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület a Mada-
rak és Fák Napja alkalmából or-
szágos versenyt hirdetett az ál-
talános iskolai felsõ tagozatos
tanulói számára, melynek fõ té-
mája a 2018-as év madara: a
vándorsólyom volt.

A Müller Evelin, Csabai Levente, Szilágyi László alkotta csapa-

tunk a területi fordulón, Szekszárdon 2. helyezést ért el. Fel-

készítőjük: Sebestyén Beatrix Krisztina volt

Szijártó József tagintézmény vezetõ
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AA 22001188-aass éévv tteelleeppüüllééssii éérrttéékkee aa ppóókkbbaannggóó

A 3T Civil Szervezet a Madarak Fák Napján túrát szervez a
Pókbangó Bárányi-réthez kicsiknek és nagyoknak,

2018. mmájus 112-één.
Programok:

Tóth Ferenc elõadása a pókbangóról
A Paksi Celõke Íjász Sportegyesület

íjász bemutatója
Játékos feladatok gyerekeknek

Aki szeretne részt venni, azt várjuk 
reggel 9 órakor a Faluház elõtt. 

Visszaérkezés várhatóan 13 órakor.

UGYE NEM FELEJTETTE EL? VÁR A FALUHÁZ IS!

GYERMEKNAPI CSALÁDI KAVALKÁD
A 3T Civil Szervezet szervezésében Tengelicen

2018. május 26-án szombaton 14.00 órától
Helyszíne a Sportcsarnok és környéke

Programok:
 családi rajzverseny
 óvodások kirakodó vására 
 pónilovaglás
 fánkevõ-verseny
 foci 
 családi vetélkedõk
 körhinta 
 16.00 órától „Csoda az állatkertben” – kakaókoncert 
 17.00 órakor a „Családi rajzverseny a Családok évében” címû

rajzverseny eredményhirdetése 
 18.00 órától habparti

Szeretettel várunk gyermeket és szülõt egyaránt!
A rendezvényre a belépés díjtalan!

CIVIL NAP
2018. június 9-én   

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk Tengelicen a Faluházban 9.00 órától 13.00
óráig megrendezésre kerülõ Civil Napra, melyen a helyi és vendég civil egyesüle-
tek mutatkoznak be egymásnak és a lakosságnak.
Program:
09.00.-09.15. A Civil Nap ünnepélyes megnyitása

Köszöntõ beszédet mond Gáncs István Tengelic polgármestere
09.15.-09.45. Civil szakmai elõadás 

Elõadást tart Benke Béla a Szedresi Sziget Egyesület Elnöke 
10.00.-13.00. Színpadi mûsorok
Fellépõk:

 Mézeskalács Óvoda óvodásai
 Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület
 Tengelic Szõlõhegyért Egyesület
 Medinai Helytörténeti és Hagyományõrzõ Egyesület
 Tengelic Szõlõhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
 Tengelici gitárosok
 Virágszálak és Tengelici citerások
 Tengelice Néptánccsoport

A rendezvény ideje alatt az alábbi kapcsolódó programokkal várjuk 
az érdeklõdõket:

– Civil börze: Tengelici civil szervezetek bemutatkozása 
a Faluház elõtt felállított pavilonoknál

– Helyi termelõk és kézmûves alkotók kiállítása és vására 
A programon a részvétel ingyenes

Szervezõ: 3T Civil Szervezet, e-mail: 3ttengelic@gmail.com

AKTÍV
SZABADIDO" ,

AKTÍV
KÖZÖSSÉG…

Tavaszi közpark-csinosítás nyugdíjas
módra Tengelic-Szo" lo" hegyen

Júniusi elõzetes...
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
A szelektív hulladékelszállítás idõpontjai a Tengelici
Hírmondó februári számában a betétlapon található
menetrend segítségével követhetõk.

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS
ÖSSZEFOGLALÓ

ORVOSI
RENDELÕ

A 2018. április 24-én megtartott testületi ülésen a Tengelici Pol-
gármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról hallhattak beszámolót
a testületi tagok. A hivatal számára 2017-ben új feladatként je-
lentkezett a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településké-
pi rendelet elkészítése, felkészülés az ASP rendszer 2018. janu-
ár l-jei indítására, és az országgyûlési képviselõk 2018. évi vá-
lasztásának elõkészítése. A beszámolót a képviselõk elfogad-
ták.
Szintén elfogadásra kerültek a községben mûködõ civil szerve-
zetek beszámolói is, melyek a 2017. évi tevékenységüket mutat-
ták be.
Két beszerzési eljárás lezárásáról is döntés született. Az egyik az
önkormányzat udvarán létesítendõ gépkocsitároló építése,
melynek nyertese, s így kivitelezõje a tolnai székhelyû Sohajda
Mariann egyéni vállalkozó. A beruházás költsége 14.232.920.- Ft,
ebbõl 7 millió Ft az önkormányzati önrész, a többi JETA támo-
gatás. A másik beszerzési eljárás a konyha hidegburkolatának
felújítása és a hozzá kapcsolódó építészeti, villamos és gépésze-
ti munkák elnyerésére irányult. A kivitelezési munkákat a szek-
szárdi székhelyû SUGÁR Építõipari Kft. nyerte el. Ajánlati ár
23.075.134.- Ft, melynek 80 %-át a JETA támogatja, 20%-a pedig
önkormányzati önerõ.
Az egyebek napirendi ponton belül határozatot hozott a kép-
viselõ-testület arról, hogy 54.525.- Ft-tal támogatja a Dél-ma-
gyarországi Jégesõelhárítási Egyesülést, a Tengelici Római Ka-
tolikus Plébánia kérésének eleget téve 40.000.- Ft-tal támogat-
ja a júliamajori harang villamosítását, elfogadta az étkeztetés új
szakmai programját, arról, hogy BM pályázatot nyújt be járda-
felújításra és támogatja Gáti Mariann faddi képzõmûvész Babits
Mihály-díjra történõ felterjesztését.

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
Szeretettel várják az új tagokat is!

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.

Várunk minden érdeklõdõt!

Májusi pprogramok:

május 10. – 18 óra.: Közösségfa
avatása.
Részletek a plakátokon.
május 26. - 18 óra: Színház
Részletek a plakátokon.

Júniusi eelõzetes

Június 2. - 15 óra: Gyermek napi
bábszínház
Június 18-22.: Citera és gitár szak-
körös gyerekek tábora
Június 22. – 20:30.: Bad Times
koncert
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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, RRákóczi uu. 88.

szám aalatti rrendelõben.
Rendelési 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: 

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 har-
madik keddjén 13:00 – 17:30 óra között ügyvédi fogadóórát
tart a Polgármesteri Hivatalban.

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

INDUL A SZENNYVÍZ ELVEZETÉS 
PROJEKT TENGELIC-SZÕLÕHEGYEN

2018. május 17-én 11 órai kezdettel kerül sor az Euró-
pai Unió és Magyarország Kormánya által finanszíro-
zott szennyvízberuházás hivatalos indító rendezvé-
nyére Tengelic-Szõlõhegyen a Kultúrház melletti terü-
leten. Tengelic Község Önkormányzata szeretettel vár
minden érdeklõdõt az eseményre. 
A projekt részleteirõl és a munka ütemezésérõl a be-
ruházó tájékoztatja majd a lakosságot egy lakossági fó-
rum keretében. Ennek idõpontjáról késõbb tájékoz-
tatjuk az érdekelteket.


