2014. december

TARTALOMBÓL „Tengelic Községért” kitüntetõ cím ❖ Nemzetiségek és Kultúrák hete az iskolában ❖ Karácsonyváró

KÖZÉRDEKÛ
„Tengelic Községért” kitüntetõ cím - Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
javaslattételi felhívást tesz közzé „Tengelic Községért” kitüntetõ cím 2015. évi adományozására. A cím adományozására javaslatot tehetnek a
képviselõ-testület tagjai, a községben mûködõ
társadalmi szervezetek, egyesületek, közösségek, gazdasági szervezetek, bármely tengelici
lakos.
A kitüntetõ cím adományozható azon személyeknek, szervezeteknek, akik a község fejlesztésében az egészségügyi, kulturális, mûvészeti,
oktatási, sport és társadalmi, gazdasági életében, annak bármely ágában kiemelkedõen hasznos, megbecsülést kiváltó tevékenységet végeztek és ennek révén a község értékét növelõ maradandó eredményeket értek el. A kitüntetõ cím
posztumusz címként is adományozható.
Az írásba foglalt javaslatokat 2015. január 31.
napjáig kell a Képviselõ-testületnek címezve a
Polgármesterhez benyújtani.
A jelöléssel kapcsolatos tudnivalókról a Polgármesteri Hivatalban kaphatnak részletes tájékoztatást.
Gáncs István polgármester
Szelektív-hulladék elszállítás – A legközelebbi szelektív-hulladék elszállítás idõpontja:
december 19.

A Karácsonyváró programjai:
December 18. (csütörtök)
16:30 Tengelici Mézeskalács Óvoda karácsonyi
mûsora
16:45 Tengelice Néptánccsoport és a Gyermektánccsoport mûsora
17:00 Citera szakkörösök ünnepi koncertje az Iskolai Gyermekkórus és a Tengelici Nyugdíjasok közremûködésével
17:20 Rudolf Csilla szavalata
17:25 Gitár szakkörösök karácsonyi koncertje
17:45 Az 5. osztályosok ünnepi mûsora
18:00 A Faluház elõtt Boricza Ferencné szavalata,
majd közös éneklés és csillagszórógyújtás
várja az érdeklõdõket.
December 19. (péntek)
17:00 Mézi Dance Team karácsonyi mûsora
17:20 Mécses Csoport koncertje
18:00 Sebestyén István székely mesemondó mûsora
December 20. (szombat)
17:00 Garabonciás Együttes mûsora
18:00 Fellép: Vastag Tamás

BABITS MIHÁLY:
Karácsonyi ének
Mért fekszel jászolban, ég királya?
Visszasírsz az éhes barikára.
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:
mégis itt rídogálsz, állatok közt.
Bölcs bocik szájának langy fuvalma
jobb tán mint csillag-ür szele volna?
Jobb talán a puha széna-alom,
mint a magas égi birodalom?
Istálló párája, jobb az neked,
mint gazdag nárdusok és kenetek?
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt:
kezed csak bús anyád melléért nyult…
Becsesnek láttad te e földi test
koldusruháját, hogy fölvetted ezt?
s nem vélted rossznak a zord életet?
te, kirõl zengjük, hogy megszületett!
Szeress hát minket is, koldusokat!
Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.

Nagy-nagy nyugalom van
az egész határban, csillog a
fehér hó, ezüstösen, lágyan.
Akkor is ilyen szép éjszaka
lehetett, mikor a kis Jézus
a földre született.
Legyen áldott, szép az
ünnep!
BOLDOG KARÁCSONYT!

Kis összefogás, nagy karácsony!
Ezzel a mottóval hirdette meg az E.ON az idei évben 2014. évi E.ON Advent pályázatát közösségeknek.
A kiírásban kis közösségeket kértek, mutassák be egy videóban, hogyan
készülnek a karácsonyra, mit jelent számukra a szeretet ünnepe. Viszonylag rövid idõ, kicsivel több, mint egy hét állt rendelkezésünkre, hogy elkészítsük a videót úgy, hogy konkrét elképzelésünk nem volt. De szerettük
volna megnyerni a 24 led-izzóval feldíszített karácsonyfák egyikét.
Végül megszületett a terv. Boda László és Schmidt Mária a fotókat, a Kajsza
Quartett a zenét biztosította, Budavári József és Budaváriné B. Boglárka, valamint a Mézeskalács Óvoda a videófelvételben közremûködött. Hunyadi István állította össze a kész anyagot. Az ötletgazda Vörös Mária volt.
A pályázat feltöltése után nagy izgalommal számoltuk a napokat az
eredményhirdetésig. November 25-én érkezett egy e-mail, melyben megköszönték a jelentkezésünket, és gratuláltak, hogy a benyújtott 230 pályamû közül a mi pályázatunk is bekerült a legjobbak közé, és megnyertük a
24 fa egyikét, valamint egy ajándékcsomagot.
Ezúton szeretném megköszönni minden közremûködõnek a segítséget, valamint Gáncs István polgármester úrnak, hogy biztosította a szükséges feltételeket.

TALÁLKOZZUNK A KARÁCSONYFÁNÁL
A KARÁCSONYVÁRÓ NAPOKON, HOGY
EGYÜTT ÖRÜLJÜNK, HOGY EGYÜTT
ÜNNEPELJÜNK!
Drenovácz Szilvia, Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
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Iskolai hírek - 2014. november
Iskolaválasztás elõtt

Nyolcadikosaink rendszeres látogatói annak a
hagyományos pályaválasztási kiállításnak,
melyet Szekszárdon, a fõiskolán rendeznek
novemberben

A sikeres beiskolázás fontos feltétele mindaz az információ, melyet a
középiskolák rendezvényein és tájékoztató kiadványaiból gyûjthetnek
össze a továbbtanulás elõtt állók.
Második éve, hogy a Paksi Járási Munkaügyi Kirendeltség szervezte „Szakmatúra” új lehetõséget
nyújt a megalapozott döntéshez. A
rendezvény idén november 4-5-én
illetve 11-én zajlott, melyen választásuk alapján, úgymond testközelbõl 22 szakmával, 19 vállalkozással, köztük az atomerõmûvel ismerkedhettek a tanulók és az õket
kísérõ szülõk.

Zenés siker a „Cinegén”

Sikerrel szerepeltek
iskolánk citerásai és a népdalkórus tagjai a Nemzeti
Mûvelõdési Intézet Tolna Megyei Irodája által szervezett
„Cinegemadár” népdaléneklési versenyen, melyet 2014.
november 15-én, szombaton, Magyarkeszin rendeztek meg.
A Kolbásztöltõ fesztiválon is bemutatott produkciójuk a
szakmai zsûri elismerését vívta ki. A gyerekek felkészítõi:
Farkas Zsuzsanna és Szabó József voltak.

Nemzetiségek és kultúrák hete
Idei elsõ nagy rendezvénysorozatát bonyolította intézményünk a TÁMOP 3.1.4-12-2-20120737-jelû pályázat projektjeként, melyet a korábbi Márton-napból témahétté fejlesztettünk. A
november 10-14-ei héten az osztályok szinte valamennyi tantárgy óráin a település múltjában
és jelenében meglévõ nemzetiségek, elsõsorban a német és a cigány népismeret és kultúra
sokszínû hagyományaival, értékeivel ismerkedtek.

Sokféle lámpás készült péntek délután

A helytörténeti emlékszoba tele van felfedezni valóval
Szent Márton legendája a
német mellett, az angol
órákon is téma volt

Lámpás tánc nyitotta meg a hagyományos lámpás felvonulást, melyen még nem látott sokaság
vett részt

A projektzáró kiállítás és mûsor a hét eszenciáját adta
Etnikai térképen mutatták be Tolna megye fõbb
nemzetiségi népcsoportjait, településeit

A „T-D-Faktor” (Tengelicer-Deutsch-Faktor) német
nyelvû versmondó versenyen a tanulók egyharmada szerepelt. A képen a gyõztesek csoportja.

A felsõsök feltérképezték a faluban a németség építészeti
emlékeit, helyi védettségû épületeit

A cigányság költészetével, táncaival, zenéjével és újdonságként a
himnuszával is megismerkedtünk

Szijártó József tagiskola vezetõ
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Visszatekintés

1956 évfordulóján
A Tengelic-Szõlõhegyért Egyesület egyedi módon
ünnepelte az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulóját. Tömegközlekedési eszközök igénybevételével jártuk végig az 1956-os forradalom-szabadságharc budapesti helyszíneit, hogy egy kicsit
a fõvárossal is ismerkedjünk. De addig bizony el is
kellett jutni, így a Paksi Atomerõmû segítségét kértük és kaptunk is egy buszt a cél érdekében. Október 24-én került sor a kirándulásra. Elõször a Rákoskeresztúri köztemetõbe mentünk el, ahol megkoszorúztuk a 301-es parcellát és Nagy Imre síremlékét. Ezután a Felvonulási tér következett, itt szalagot
kötöttünk az emlék kopjafákra. Ezt követõen tömegközlekedési eszközökkel elmentünk az Országházhoz. A metró, a villamos. a földalatti, mind nagy
élmény volt a gyerekeknek. Vissza séta. A Hõsök tere megnézése után, ami jó kis gyalogtúra volt, felüdülést nyújtott a Nagycirkusz mûsorának megtekintése. Utunkról tudósított a Tolnai Népújság és
a paksi rádió is.
Jakab Istvánné az Egyesület vezetõje

20 ÉVES A TENGELIC-SZÕLÕHEGYI NYUGDÍJASOK ÉRDEKSZÖVETSÉGE
2014. október 25-én ünnepelte a Tengelic-Szõlõhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége 20. születésnapját. A vacsorával egybekötött mûsoros
esten az alapító tagok voltak a díszvendégek, élükön Vég Jánosnéval, a klub megálmodójával, szervezõjével és elsõ elnökével.

KOLBÁSZTÖLTÕ ÉS FORRALTBOR FESZTIVÁL
– TENGELIC 2014. (KÉPELÕZETES)

Tengelicen ég a világ, sütik már a hurkát, kolbászt,
Zimme-zumm, zimme-zumm, recefice bumm-bumm-bumm.

Polgármester odakapott, a javából jól belakott,
Zimme-zumm, zimme-zumm, recefice bumm-bumm-bumm.

A testület késõn futott, nekik csak a madzag jutott,
Zimme-zumm, zimme-zumm, recefice bumm-bumm-bumm.
(További képek, érdekességek a januári számban és a honlapon.)
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ORVOSI
RENDELÕ
CSALÁDORVOS
Drr. Döm
mötörr Zita
a
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284
Rendelési idõ:
Tengelic
Hétfõ
8:30 - 12:30
Kedd
10:00 - 13:00
Szerda
8:00 - 10:00
Csütörtök
12:00 - 16:00
Péntek
8:30 - 12:30
Tengelic-SSzõlõhegy
Szerda
12:00 - 15:00
FOGORVOS

Drr. Vékás Júlia
a Andrea
a
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/532-004
Rendelési idõ:
Hétfõ
Szünetel
Kedd
15:00 - 19:00
Szerda
15:00 - 19:00
Csütörtök
9:00 - 13:00
Péntek
9:00 - 13:00
Csecsemõ tanácsadás
Kedd
8:00 - 10:00
Iskolaorvosi rendelés
Csütörtök
11:00 - 12.00
Belgyógyászati szakrendelés
Szerda
10:00 - 12:00
Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.
(evangélikus parókia)
Nyitva tartás:
H-K-P: 08:30 - 13:00
SZ: 08:30 - 11:00
CS: 12:00 - 16:00
Ügyelet
2013. január 1-jétõl 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)

Képviselõ-testületi ülés összefoglaló
A képviselõ-testület soron következõ ülését 2014. november 18-án tartotta, amely ülésen 4 rendeletet alkotott és 6 határozatot hozott.
Elõször az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítását fogadták el a képviselõk, melynek következtében 2.000.- Ft-tal
emelkedtek a költségvetés bevételi és kiadási fõösszegei. Majd a költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról hangzott el beszámoló. 2014.
szeptember 30. napjáig az önkormányzat (önkormányzat, polgármesteri hivatal, Mézeskalács Óvoda) bevételei 85,28 %-ban, míg a kiadások
59,39 %-ban teljesültek.
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be szociális célú tûzifa vásárláshoz, mely pályázat segítségével 53 m3 tûzifát vásárolhatunk és
oszthatunk szét a rászorulók részére. A szociális rászorultság és az
igénylés feltételeit az önkormányzat rendeletben köteles szabályozni.
Erre tekintettel a képviselõk megalkották a szociális célú tûzifa juttatásról szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet alapján az a kérelmezõ jogosult természetben tûzifa juttatásra, akinek a háztartásában
az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a minimumnyugdíj 130
%-át, egyedül élõ esetén 150 %-át. Egy lakcímen csak egy személy jogosult 1 alkalommal 1 m3 mennyiségû tûzifára. A kérelmeket a szociális bizottság bírálja el az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályok szerint. A kérelmeket 2014. december 1-jétõl 2015. január 31-ig
lehet benyújtani az igazgatási ügyintézõkhöz. A szociális célú tûzifát
a rászorulók részére az önkormányzat ingyenesen szállítja ki. Az önkormányzatok szociális célú tüzelõanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítõ támogatásról szóló BM rendelet szerint az elbírálás során
elõnyt élvez, aki aktív korúak ellátására, idõskorúak járadékára, lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy akinek a családjában halmozottan hátrányos helyzetû gyermek él.
Módosította a képviselõ-testület az önkormányzat szervezeti és
mûködési szabályzatáról szóló rendeletet is. Néhány kisebb módosítás mellett kiegészült az SzMSz a megalakult roma nemzetiségi önkormányzat mûködési feltételeivel illetve a polgármesteri hivatal nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos feladataival.
Egyhangúlag elfogadásra került a kommunális adóról szóló önkormányzati rendeletnek az adó mértékének emelésérõl szóló módosítása. 2015. január 1-jétõl az építmény és lakásbérleti jog esetén a fizetendõ éves kommunális adó összege 9.000.- Ft-ról 12.000.- Ft-ra emelkedik. Az adó mértéke utoljára 2012. január l-jétõl emelkedett. (A kommunális adó adómaximuma 2015-ben 28.624.- Ft/adótárgy). Az emelést a következõk indokolták: 2015-ben csökken az állami támogatás
mértéke, emellett a gépjármûadó 100 %-a helyett csak a 40 %-a marad
az önkormányzatoknál. Szükséges egy kommunális feladatokat ellátó
gépjármû beszerzése is, mellyel kiváltható lesz a nem tervezhetõen
rendelkezésre álló közhasznú munkaerõ és az idõnként igénybe vett
vállalkozók térítés ellenében végzett szolgáltatás.
A képviselõk arról is döntöttek, hogy az önkormányzat ingyenes
használatba adja a Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság részére a polgármesteri hivatal emeletén található körzeti megbízott által használt
irodát.
Módosításra került a 2014. évi közbeszerzési terv a Móra Ferenc és
az Óvoda utca útépítési és útburkolat megerõsítési munkáival kapcsolatos közbeszerzési eljárással.
Az egyebek napirendi pontban a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról, valamint a Móra F. utca
forgalomba helyezéséhez szükséges útkezelõi nyilatkozat kiadásáról
született határozat. Ezt követõen a polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet az önkormányzat pénzügyi helyzetérõl, és a folyamatban lévõ pályázatokról.
Tolnai Lászlóné jegyzõ

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ
7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650
NYITVA TARTÁS
13:00 - 19:00
9:00 - 12:00
14:00 - 19:00
Szerda
8:00 - 19:00
Csütörtök
8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Péntek
13:00 - 18:00
Szombat
14:00 - 18:00
Vasárnap
13:00 - 14:00
Hétfõ
Kedd

A teleszoba vasárnap kivételével
14:00 - 18:00 óra között látogatható. A fenti idõpontokon kívül
a rendezvények idõpontjának
függvényében tartunk nyitva.
További elérhetõségek:
Schmidt Mária
mûvelõdésszervezõ
30/572-4
4788
Telefon: 06-3
E-mail: tengelicifaluhaz@freemail.hu
Decemberi programok:

dec.13. 14 óra - használt tárgyak
adásvétele a 3T szervezésében
dec.15. 17 óra - Pete Jánosné és
Pohner Edit munkáiból nyíló kiállítás megnyitója
dec.16. 16 óra - Karácsonyi mézeskalácssütés a gyerekekkel
dec.18-20. - Karácsonyváró rendezvénysorozat
Részletes program az 1. oldalon.
dec.19. 8 óra - Iskolai karácsonyi
mûsor
A mûsorok után minden nap kiállítással, kézmûves kirakodóvásárral, forró teával, forralt borral,
zsíros kenyérrel és finomságokkal kedveskedünk a résztvevõknek.

dec.31. - Szilveszteri bál
Januári elõzetes:
A sport és egészség hónapja.
A programokról részletek a következõ számban, illetve a honlapon és a plakátokon lesznek.
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