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Önkormányzati választás eredmények ❖ Lomtalanítás ❖ Kolbásztöltõ Fesztivál program ❖ Osztálytalálkozók

KÖZÉRDEKÛ
Ismét iható a víz Tengelicen – A Pak-
si Járási Népegészségügyi Intézet ismét iha-
tóvá nyilvánította az ivóvizet Tengelicen, így
az korlátozás nélkül fogyasztható. A vízkorlá-
tozás idején felmerült kérdésekre tájékozta-
tásul közöljük, hogy a vízkorlátozás elrende-
lése és feloldása kizárólagosan a fenti hatóság
jogköre, az Önkormányzat nem jogosult ha-
sonló intézkedésre.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

Karácsonyi ajándék „cipõsdoboz”
akció – Mindazok, akik ajándékaikkal sze-
retnének és hozzá tudnak járulni a karácso-
nyi cipõsdoboz ajándék akcióhoz, az össze-
gyûjtött tárgyakat (édesség, ruhanemû, isko-
laszer, pipereszer, játék, stb.) csomagolatla-
nul 2014. december 10-ig adhatják le Tenge-
licen a Faluházban, a Polgármesteri Hivatal-
ban és a Könyvtárban, Tengelic-Szõlõhegyen
pedig a Kultúrházban. Az összegyûlt adomá-
nyokat a Szociális Bizottság aktivistái fogják
szortírozni és csomagolni a rászorult gyer-
mekek száma és kora szerinti mennyiségben
és tartalommal. Csomagoló papír adományo-
kat is elfogadunk. Köszönjük, hogy támogat-
ják akciónkat.

LEGYEN MINDENKI SZÁMÁRA 
BOLDOG A KARÁCSONY!

Gáncs Tamás a Szociális Bizottság elnöke

Szelektív-hulladék elszállítás – A legkö-
zelebbi szelektív-hulladék elszállítás idõpont-
ja november 21.

LOMTALANÍTÁS – Szintén november 21-én
kerül sor a lomtalanításra is. A hatékonyabb
elszállítás és a szétszóródás megakadályozása
érdekében a feleslegessé vált tárgyakat anyag-
fajtánként különválogatva, bezsákolva, köte-
gelve helyezzék ki! NEM tartozik a lomtalaní-
tás körébe: építési törmelék, veszélyes hulla-
dékok (pl: azbeszt tartalmú anyag, akkumu-
látor, festék, olajszármazékok, stb.).
A lomtalanítás során el nem szállított anya-
gok leadására a szekszárdi, tolnai, bátaszéki
és szedresi hulladékudvarokban van lehetõ-
ség.
A lomtalanításra szánt tárgyakat az elszállítás
napján reggel 6 óráig kérjük kihelyezni!
A lomtalanítást végzi:

Alisca Terra N.Kft.
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. 

Tel: +36 74/528-850
Fax: +36 74/528-851

Tengelicen 1903 választára jogosult polgár járulhatott 2014. október 12-én 6 órától 19
óráig a szavazó urnákhoz 4 választó körzetben. Sajnálatos módon az 1903 fõbõl mind-
össze 570-en éltek alkotmányos jogukkal, így a részvételi arány – 29,95 % – alatta ma-
radt az országos átlagnak. A választások rendben zajlottak, sehol nem tapasztaltak sza-
bálytalanságot vagy rendbontást. A lakosok 1 polgármester- és 11 képviselõjelöltre ad-
hatták le szavazataikat, akik közül 6-ot juttathattak be az önkormányzati testületbe. 
Ugyanezen a napon került sor a Roma települési nemzetiségi választásokra is. A 42 sza-
vazásra jogosult választópolgár 7 jelöltbõl 3 képviselõt választhatott. 
A választás eredménye a szavazatok többszöri ellenõrzését követõen 22 óra után vált
véglegessé. 

Végeredmény:

Polgármester: Gáncs István

Testületi tagok: Bátainé Réti Márta Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
Gáncs Tamás id. Fehér János
Kajsza Béla ifj. Fehér János
Kászpári György László József
Müller Tamásné
Szijártó József

Részvételi adatok választókörzetenként:

1. sz. Szavazó Körzet (Polgármesteri Hivatal): 38,80 %
2. sz. Szavazó Körzet (Tengelic-Szõlõhegy): 32,30 %
3. sz. Szavazó Körzet (Jánosmajor): 7,41 %
4. sz. Szavazó Körzet (Polgármesteri Hivatal): 27,65 %
Roma nemzetiségi Szavazó Körzet (Könyvtár): 38,10 %

Az alacsony részvételi arány tükrében ez úton mondok külön köszönetet mind-
azoknak, akik megtisztelték a jelölteket szavazataikkal és bebizonyították,
hogy nem közönyösek lakóhelyük iránt, fontos nekik, hogy kikre bízzák a te-
lepülés jövõjét. 

Gáncs István polgármester

***
Változás

Október 14-én Kászpári György lemondott elnyert képviselõi mandátumáról. A helyi
önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
21§ (1) bekezdése kimondja: 
„Ha az egyéni listáról megválasztott képviselõ helye üresedik meg, helyére a követke-
zõ legtöbb szavazatot elért jelölt lép.”
Ennek értelmében a képviselõi mandátumot a Helyi Választási Bizottság Kászpári 
Károly jelöltnek adta ki. Tolnai Lászlóné jegyzõ

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014

Az új testület 2014. október 21-én tartotta alakuló testületi ülését
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Iskolai hírek - 2014. szeptember

A Magyar Diáksport Napja
Negyedik alkalommal csatlakozott iskolánk a Magyar Diáksport
Szövetség felhívásához. A megmozdulás színhelyéül az iskolaud-
vart, a sportcsarnokot, valamint a kevésbé forgalmas Gindli utcát
választottuk. Az óraközi szünetekben - melyek az aktív részvétel-
lel pillanatok alatt elteltek - játékos feladatok, versenyek, tollaslab-
dázás, kötélhajtás, kosárlabdázás, büntetõ dobás, büntetõ rúgás,
ugrálóiskola közül választhattak a gyerekek. Az 1-8. osztályosok-
ból álló vegyes csapatok részvételével szervezett játékos sportdél-
után sor- és váltóversenyei mindenkit megmozgattak. 

A kezdeménye-
zés idén is elér-
te célját; a moz-
gás öröme mel-
lett a rendez-
vény az együvé
tartozás örö-
mét is jelentet-
te kicsinek és
nagynak egy-
aránt.

Hagyományos Mazsolaavatónkon a szülõk is segítették csemetéiket, hogy a
játékos feladatokat a legjobban teljesítsék. Az iskolai közösség elõtt „fogadal-
mat tettek” és immáron emléklap is tanúsítja, hogy õk tizenhatan a tengeli-
ci iskola elsõs diákjai lettek.

Ötödikeseink szeptember végi kö-
zösségformáló rendezvényének szín-
tere a faluház volt. Segítõiknek ez-
úton köszönik sikeres programjuk tá-
mogatását.

A Petõfi Sándor Faluház színpadán
Grénusné Fergelt Ibolya osztályfõnök
vezényletével legidõsebb diákjaink, a
8. osztályosok adtak ünnepi mûsort.

1956-ra emlékeztünk
Kihasználva a jó idõt, a sportnap keretében rendeztük õszi,
október 23-a ünnepéhez kapcsolódó futóversenyünket.
Futóversenyünk egyéni helyezettjei:

Fiúk

1. Póhner Bálint
2. Király Dávid
3. Kovács László

1. Séta Máté
2. Nagy József
3. Horváth Zoltán

1. Csankó Péter
2. Száraz Alex
3. Vámosi Valentin

1. Sárközi Ádám
2. Hausmann András
3. Horváth Viktor

Korosztály

1-2. osztály

3-4. osztály

5-6. osztály

7-8. osztály

Lányok

1. Lusinszki Fruzsina
2. Séta Míra
3. Hausmann Réka

1. Molnár Adrienn
2. Lusinszki Friderika
3. Horváth Réka

1. Nagy Ildikó
2. Szijártó Tímea
3. Patai Lilla

1. Brunner Bianka
2. Palló Luca
3. Varga Erzsébet

A futóversenyen helyezést elért tanulók emléklapot vehettek át.

1-2. osztály

3-4. osztály

7-8. osztály

5-6. osztály

Szijártó József tagiskola vezetõ

Megújult a II. Világháborúban elesett ismeretlen ka-
tonák emlékhelye a tengelici temetõben. A felújítást
a Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. és az Anhur Ke-
gyeleti szolgáltató Kft., valamint Tengelic Község
Önkormányzata végezte. Halottak napján kérjük, az
õ emlékükre is gyújtsanak mécsest!

MEGÚJULT AZ ISMERETLEN
KATONA SÍRJA EMLÉKHELY
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T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

Tengelici KKolbásztölto” éés FForraltbor FFesztiválTengelici KKolbásztölto” éés FForraltbor FFesztivál
2014. november 29.PPRROOGGRRAAMM::

11:00 Megnyitó – csapatok köszöntése, pálinkakoccintó a rendezvénysátorban. Töltés indul - A töltés

alatt a Medinai Tamburazenekar muzsikál a résztvevõknek

14:00 Zsûrizés – Kovács János Venesz – Díjas Mesterszakács és Dombai Gyula vezetésével

16:00 Alisca Brassband Fúvószenekar fellépése

16:45 Mészáros Zoltán és Molnár Máté „Kislegényes” táncbemutatója

16:55 Tengelic-Szõlõhegyi Nyugdíjasok elõadása 

17:05 Tengelici gyermek citera, gitár- és énekegyüttes fellépése 

17:25 Mészáros Kinga magyar népdalokat énekel 

17:35 Tengelici felnõtt néptánccsoport mûsora 

17:55 Bartina Néptánc Együttes bemutatója (kísér a Csúrgó zenekar)

18:30 Eredményhirdetés

19:15 Tombolasorsolás

20:00-03:00 Bál a Tibsa Banddel

„Régi idõkre emlékszel-e még…”
Öregdiákoktól volt hangos a hétvé-
geken egyébként csendes iskola-
épület. Három osztálytalálkozóra is
sor került a közelmúltban. Osztály-
találkozót tartottak az 1964-ben,
1969-ben és az 1974-ben végzettek.
Az 50 éve végzett diákok kezdemé-
nyezéseként, adományaként a régi
alma mater („kisiskola”) falán em-
léktábla díszeleg, melyet az elhunyt
pedagógusok, diákok tiszteletére avattak fel. A találkozók vendégei
közt köszöntötték volt tanáraikat, igazgatójukat, osztályfõnökeiket, így
Lovas Henriket, Illés Antalnét, Varga Györgyöt, Jilling Ferencet és Ist-
ván Istvánt. Szijártó József tagiskola vezetõ

50. éves találkozóját tartotta az 1964-ben végzett 8.A és 8.B osztály

40. éves találkozóját tartotta az 1974-ben végzett 8.A és 8.B osztály45. éves találkozóját tartotta az 1969-ben végzett 8. osztály
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Képviselõ-testületi ülés összefoglaló

CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200

06-30/685-3284
Rendelési iidõ:

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. VVékás JJúliaa AAnnddrreaa
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.

Telefon: 06-74/532-004
Rendelési iidõ:

Hétfõ Szünetel
Kedd 14:00 - 19:00
Szerda 14:00 - 19:00
Csütörtök 9:00 - 14:00
Péntek 9:00 - 14:00

Csecsemõ ttanácsadás
Kedd 8:00 - 10:00

Iskolaorvosi rrendelés
Csütörtök 11:00 - 12.00

Belgyógyászati sszakrendelés
Szerda 10:00 - 12:00

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva ttartás:

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)

ORVOSI
RENDELÕ

IMPRESSZUM
Tengelici Hírmondó Kiadja: Az Axel Springer Magyarország Kft. Tolna megyei irodája • A Tolnai Népújság melléklete 

Szerkesztőség címe: 7054 Tengelic, Rákóczi u. 11. • E-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu. 

Tördelés: Árki Attila• Nyomtatás: Böcz Nyomda, Szekszárd. Felelős vezető: Böcz Sándor

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ

7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.

Telefon: 06-74/675-650

NYITVA TTARTÁS
Hétfõ 13:00 - 19:00
Kedd 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

A teleszoba vasárnap kivételével
14:00 - 18:00 óra között látogat-
ható. A fenti idõpontokon kívül
a rendezvények idõpontjának
függvényében tartunk nyitva.

További eelérhetõségek:
Schmidt MMária 

mûvelõdésszervezõ
Telefon: 06-330/572-44788

E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu

Novemberi pprogramok:

november 12, 19, 26. – Népfõis-
kolai elõadások
november 18. 10-12. óra –
Egészségmegõrzõ program.

Újra itt vannak a hosszú, hi-
deg téli esték. Gyertek kikap-
csolódni és felmelegedni a
Faluházba! Hétfõnként 18:30-
tól ZUMBA! Keddenként
18:00-tól FITT BALL TRAI-
NING! (Kellõ számú érdeklõ-
dõ esetén csütörtökön is.)
Szerdánként 18:00-tól ASZ-
SZONYTORNA! A tornákkal
kapcsolatban érdeklõdni a
Faluházban lehet!

Decemberi eelõzetes:

december 13. 12-15 óra – Vér-
adás
december 18-20. – Karácsony-
váró Adventi napok
december 31. – Szilveszteri bál

A megválasztott új képviselõ-testület 2014. október 21-én tartotta ala-
kuló ülését.
A Himnusz meghallgatása után, elsõként a Helyi Választási Bizottság El-
nökének, Bódai Jánosnénak tájékoztatója hangzott el a választás ered-
ményérõl, majd a képviselõk és a polgármester letették az esküt. 
Ezt követõen Gáncs István polgármester ismertette a ciklusra szóló
programját. 
Kötelezõ napirendi pontként a képviselõk titkos szavazással Kajsza Bé-
la képviselõt választották meg társadalmi megbízatású alpolgármes-
ternek.
A következõ napirend a polgármester illetményének és költségtéríté-
sének megállapítása volt. A jogszabályi elõírásoknak megfelelõen
Gáncs István polgármester részére havi bruttó 448.700.- Ft illetményt
és havi bruttó 67.300.- Ft költségtérítést szavazott meg a képviselõ-tes-
tület. Az alpolgármester tiszteletdíjra jogosult. Kajsza Béla alpolgármes-
ter tiszteletdíját havi bruttó 60.000.- Ft összegben állapították meg a
képviselõk.
Megválasztásra került a Pénzügyi Bizottság és a Szociális Bizottság is,
mely döntés szerint a Pénzügyi Bizottság elnöke lett Szijártó József kép-
viselõ, tagjai: Bátainé Réti Márta képviselõ és Kászpári Károly képvi-
selõ. A Szociális Bizottság elnöke Gáncs Tamás József képviselõ, tag-
jai: Müller Tamásné képviselõ és Pallóné Király Erika külsõ tag, nem
képviselõ.
A képviselõ-testület megalkotta az önkormányzati képviselõk és bizott-
sági tagok tiszteletdíjáról szóló rendeletet. A rendelet alapján a képvi-
selõ tiszteletdíja havi bruttó 15.000.- Ft ( alapdíj). Amennyiben a kép-
viselõ bizottsági tag is, akkor a tiszteletdíja 20.000.- Ft, a bizottságok
nem képviselõ tagja tiszteletdíja 15.000.- Ft. Amennyiben a képviselõ
bizottsági elnök, akkor a tiszteletdíja 30.000.- Ft.
Ezután a képviselõk elfogadták a roma nemzetiségi önkormányzattal
kötendõ megállapodást, mely rögzíti a nemzetiségi önkormányzat mû-
ködési feltételeit és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokat. Ide
tartozik a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének elkészítésével,
a gazdálkodás rendjével, pénzellátásával, bankszámlarendjével, vagyo-
nával, ellenõrzésével kapcsolatos feladatellátás.
Az ülésen a polgármester felhatalmazást kapott a 2015-2019. évekre vo-
natkozó gazdasági program elkészítésére. Ezt követõen tájékoztató
hangzott el a képviselõket érintõ feladatokról, így a vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségrõl, a köztartozásmentes adózói adatbázisba törté-
nõ felvételrõl, az összeférhetetlenség eseteirõl és képzésen való köte-
lezettségrõl.
Az egyebek napirendi pontban határozat született az óvodatej ingye-
nes biztosításáról, Tolna Város rendezési tervének véleményezésérõl,
közalkalmazott (szakács) kinevezésérõl és arról, hogy az önkormány-
zati társulásokba tagként a testület Gáncs István polgármestert, helyet-
tesítésére Kajsza Béla alpolgármestert delegálja.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

BEFEJEZÉSÉHEZ KÖZELEDIK 
A MÓRA F. ÉS ÓVODA UTCA ÉPÍTÉSE
A munkára az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzat-
ok fejlesztési támogatása címén 44.000.000,- Ft támogatást kaptunk az
államtól.

Költségtétel

Földrészlet megosztása

Engedélyezési költségek

Tervezés költségei

Geodéziai felmérés költségei

Matáv oszlop áthelyezése

Tûzi vízcsap áthelyezése

Mûszaki ellenõr

Kivitelezés költsége

Végleges költség

Ráfordított pénzösszeg [Ft]

209.550,-

352.200,-

2.540.000,-

150.000,-

457.200,-

135.890,-

190 500,-

39.428.778,- 
+ 10.645.770,- ÁFA

= 50.074.548,- 

54.109.888,-


