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Beköszöntõ ❖ Visszatekintés: Kolbásztöltõ Fesztivál és Karácsonyváró 

Remélve, hogy az ünnepek során béke, boldogság és szeretet költözött
minden házba, kívánom mindazt a jót 2015-re, amit a fenti népi rigmus
felsorol. Legyen ez az év a nyugalom, az összefogás és a tettek éve! Eh-
hez kívánok Tengelic minden lakosának – kül- és belterületen egyaránt
– jó egészséget, jó kedvet és mindazt, ami ehhez szükséges!

Mielõtt az új év új kihívásait kezdenénk számba venni, érdemes egy
kicsit az elõzõ év egyenlegét megvonni. Ha egy jelzõvel kellene illetni,
azt mondanám, hogy mozgalmas idõszakot éltünk meg. Túlestünk há-
rom nagy jelentõségû választáson, melyek közül a helyhatósági válasz-
tás végeredménye gyakorolja mindennapi életünkre a legnagyobb ha-
tást. A magam és a képviselõ-testület nevében ígérhetem, hogy a jövõ-
ben is igyekszünk bizalmukat megszolgálni. Továbbá nagy büszkeség-
gel beszélnünk kell településünk eredményeirõl is, hiszen manapság
ritkaságszámba megy a jól mûködõ, vagyonát növelõ önkormányzat.
2014 során olyan nagy horderejû beruházások valósultak meg, mint a
„Zöldút a kúriák mentén” ránk esõ szakaszának átadása, valamint a Mó-
ra F. és Óvoda utca építésének/felújításának megvalósítása. Ez utóbbi
különös jelentõséggel bír, hiszen az ehhez szükséges anyagi fedezetet
annak elismeréseként biztosította számunkra a kormányzat, hogy jól
gazdálkodtunk adófizetõink pénzével és nem kellett konszolidációs
eszközökkel kiszabadítani minket az adósságcsapdából. A finanszíro-
zást illetõen ugyanebbe a kategóriába tartozott az új tanyagondnoki
kisbusz beszerzése is, mely szintén csak a jól gazdálkodó önkormány-
zatok számára volt elérhetõ. 

A hétköznapok küzdelmeit ünnepeink feledtették. Nagy szeretettel
köszöntöttük a falu legidõsebb lakóját, a 100 éves Vörös Gyulánét, 9
kispolgárt fogadtunk ünnepélyesen magunk közé, 40-45-50 éves isko-
lai öregdiák találkozókat, jótékonysági és farsangi bálokat tartottunk
és ismét rendeztünk Kolbásztöltõ és Forraltbor Fesztivált. Záróese-
ményként pedig együtt ünnepeltünk a Karácsonyváró 3-napos prog-

ramsorozatán. Diákjaink is tovább gyarapították dicsõséglistájukat és
vitték hírünket: tanulmányi-, sport- és zenei versenyek elõkelõ helye-
zései tanúsították felkészültségüket.

A jövõt illetõen sem szeretnénk csökkenteni a tempót. Személy sze-
rint a következõ irányvonal mentén képzelem el a jövõt, nagy hang-
súlyt fektetve a lakosság és az önkormányzat együttmûködésére, a tör-
vényességre, az erkölcsre és anyagi javaink megóvására, gyarapítására.

➜ Kiszámítható, tervezhetõ gazdálkodás.
➜ A fejlesztések okos kidolgozása, a fedezet nélküli beruházások ke-

rülése.
➜ A vagyon felelõs kezelése, mûködtetése.
➜ Társadalmi kapcsolatok fejlesztése (képviselõi fogadóórák).
➜ Civil szervezetek aktivitásának javítása.
➜ A lakosság érdekeinek képviselete a bürokrácia területén.
➜ Tengelic arculatának megteremtése, a település népszerûsítése

a kommunikáció eszközeivel.
➜ A közbiztonság megteremtése, alapvetõ erkölcsi normák betar-

tatása.
➜ A magánporták rendben tartásának számonkérése.
➜ Az „élni és élni hagyni” elv érvényesítése.
➜ Az itt letelepedni kívánók beilleszkedésének segítése.
➜ A település-szerkezet és lakosságszám megtartása, elõnyösebb

helyzet elérése a munkaerõ piacon.
➜ A járási ügyintézés és szolgáltatás erõsítése.
➜ Nyugalom és béke, törvénytisztelet mindenek felett.

Mindehhez kérem az önök segítségét, támogatását, együttmûködését.
A következõ évek nagy kihívását – a Paksi Atomerõmû bõvítésével já-
ró elõnyöket – csak közös erõvel fordíthatjuk saját hasznunkra! Ragad-
juk meg a lehetõséget!

Gáncs István polgármester

BOLDOG ÚÚJÉVET!
Adjon Isten minden jót

népköltés
Adjon Isten minden jót
ez új esztendõben,
Jobb idõt, mint tavaly volt,
ez új esztendõben.
Jó tavaszt, õszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt,
ez új esztendõben!

Adjon Isten minden jót
ez új esztendõben,
Zsíros esõt, kövér hót,
ez új esztendõben.
Bõ aratást, szüretet, 
Egészséget, jó kedvet,
ez új esztendõben!

Adjon Isten minden jót
ez új esztendõben,
Drága jó bort, olcsó sót,
ez új esztendõben.
Jó kenyeret, szalonnát, 
12 hónapon át,
ez új esztendõben!

Adjon Isten minden jót
ez új esztendõben,
Vegyen el minden nem jót.
ez új esztendõben.
Mitõl félünk mentsen meg,
Amit várunk legyen meg, 
ez új esztendõben!

Tengelic karácsonyfái
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VIII. KOLBÁSZTÖLTÕ ÉS FORRALTBOR FESZTIVÁL TENGELIC, 2014. NOVEMBER 29.
Ha tél, akkor Kolbásztöltõ Fesztivál! Hagyomá-
nyosan a legjelentõsebb rendezvény Tengeli-
cen. És valljuk be, hogy most, mivel már csak
kétévenként kerül megrendezésre, alig vártuk
az újabb nagy napot. A szokásos „törzsgárda”
szervezõ csapat hónapokkal korábban nekilá-
tott hát a szervezésnek, és az utolsó pillanatig
volt is mit tenniük. Gáncs István polgármester
vezetésével kidolgozták a menetrendet, kiosz-
tották a feladatokat és beindították a gépezetet.

Nehéz határvonalat húzni, hogy kinek mi
volt a feladata, mindenki csinált mindent, ahogy
a helyzet diktálta, egyre több segítséget be-
vonva, hogy 2014. november 29-én már csak
az önfeledt szórakozásé legyen a fõszerep. Le-
hetetlen felsorolni mindenkit, aki kivette a
részét a rengeteg tennivalóból, vagy adomá-
nyával járult hozzá az esemény sikeréhez, így
a teljesség igénye nélkül emelünk csak ki né-
hányat közülük, de nem kisebbítve azok érde-
meit sem, akik nem kerültek megemlítésre. A
nagy rendezvénysátort ismét a Paksi Atom-
erõmû bocsátotta rendelkezésünkre, köszön-
hetõen önkormányzatunk és az Erõmû évek
óta tartó jó viszonyának és együttmûködésé-
nek. Müller Tamásné hatósági engedélyeket
intézett, szponzorokat toborzott, padokat,
asztalokat kért és kölcsönzött. Õri Antal az
önkormányzat dolgozóival és a közhasznú
munkások segítségével elõkészítette a Sport-
csarnokot, fogadta a nevezéseket, kézmûve-
sekkel, árusokkal tárgyalt. Németh Jánosné,
Csilla az önkormányzati konyhát készítette fel
az aznapi feladatok ellátására: vacsorakészítés
a VIP vendégek és fellépõk számára, vendéglá-
tás, résztvevõk kisegítése, stb. Pallóné Király
Erika, az Önkormányzati Hivatal dolgozói és
még sokan a fellépõket toborozták, informá-
ciós feladatokat láttak el, a vendéglátást szer-
vezték, a zsûrizést segítették. A 3T aktivistái
az asztalokat készítették elõ a Sportcsarnok-
ban. A dekoráció és virágkompozíciók

Patainé Simon Szilvia, illetve Jilling Ferencné
keze munkáját dicsérték. A luftballon dísze-
ket Csontos Mihály és a Lufisziget adta, a han-
gosításért Apari Csaba legénysége felelt, a
vendégváró pogácsákat a Frissten Kft. kínálta.
A nevezéssel járó hús alapanyagot az önkor-
mányzaton túl a Sebi Hús, a Homológia Kft. és
a TMISZI Csilla von Beoselager Otthona bizto-
sította. Köszönet és hála mindenkinek az ön-
zetlen segítségért!

Na de ideje belevetni magunkat a fesztiváli
forgatagba. A nagysátorban a polgármester
köszöntõjét és az „Isten-hozott” pálinkát kö-
vetõen a szokásos eufórikus hangulatban zaj-
lott a versenymûvek készítése. Ez alkalommal
41 csapat mérettette meg magát, jobbára a
környékbeli településekrõl, de jöttek Csong-
rádról és Budapestrõl is. A munkát a medinai
Tamburazenekar muzsikája pezsdítette, a
megfázás elkerülését a gyakori poháremelge-
tés segítette, a gyomor békéjét pedig a min-
den asztalnál szívesen kínált finomságok biz-
tosították. A kíváncsi sátorjáró számtalan ér-
dekességet fedezhetett fel: kacsahússal dúsí-
tott-, vagy a már darálás elõtt befûszerezett
kolbász alapanyag, csirkemájból készült má-
jashurka, tökös kolbászleves és rózsaszín áfo-
nyapálinka. Sütõ-fõzõ alkalmatosságként lát-
hattunk öreganyáink konyhájából sparheltet,
a modern idõkbõl indukciós villanyrezsót,
tárcsát, vagy csak simán gáztûzhelyt. A nagy
vigadalom, koccintgatás, barátkozás és vállve-
regetések közepette azért a kolbászok is ké-
szültek és a levegõt hamarosan ínycsiklando-
zó sültkolbász illat lengte be. 

A Sportcsarnokban egyre többen ülték kö-
rül az asztalokat, miközben a zaj és a hangulat
idõarányosan az egekig emelkedett. A mûso-
ros program kezdetéig mindenki kedve sze-
rint múlatta az idõt: szorgalmasan látogatta a
büfét, kézmûves portékákat nézegetett, hús-,
vagy sütemény-ínyencségeket vásárolt, vagy

Kádár Ferkó fényképezdéjében pózolt a ka-
mera elõtt. 

A nagy hangzavarban meglehetõsen nehéz
dolguk volt a sorra színpadra lépõ elõadók-
nak, hogy magukra vonják a közönség figyel-
mét. Tény, hogy csak a jelentõs hangerõvel bí-
ró elõadók érvényesültek igazán, mint ami-
lyen az Alisca Brassband, Mészáros Kinga,
vagy a Bartina Néptánc Együttes voltak. De
azért szép sikert aratott Mészáros Zoltán és
Molnár Máté „kislegényes” tánca, a Tengelic-
Szõlõhegyi Nyugdíjasok direkt az alkalomra
átírt népdal összeállítása, a tengelici gitáros-
citerás gyerekek és a Tengelice Néptánce-
gyüttes mûsora is. 

Közben folyt a zsûrizés. Végül is 36 csapat-
nak sikerült munkájuk gyümölcsét a Kovács
János Venesz-díjas mesterszakács és segítõje,
Dombi Gyula alkotta szakmai zsûri elé tálalni,
míg a forraltborokat – ez évben elõször – kü-
lön bírák ítélték meg, hogy a végén összesí-
tett pontszám alapján lehessen gyõztest hir-
detni. És bizony néhány kolbász-remekmû so-
rolódott hátra a kevésbé sikerült forraltbor
miatt. Aztán megszületett a végeredmény:

Kolbász-verseny:
1. díj – FÖLDIEK
2. díj – TUTI NYOLCAS
3. díj – VADKANOK

Különdíjak: 
Legszebben díszített asztal – MOSTOHÁK
Legszebb tálalás – TUTI NYOLCAS
Legötletesebb csapat-jelmez - TÕTIKÉK

Gratulálunk a gyõzteseknek!
És mint mindig, volt tombolasorsolás is kis-

malac fõdíjjal, aki visítva várt egy faládában,
míg a szerencsés nyertes a hóna alá csaphatta.
És mint mindig, az est bállal folytatódott és
tartott kivilágos-kiviradtig. BRM
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Egy bevásárló központ WC-jébe földön, hasán fekvõ em-
bert talál (egyedül). Mi az elsõ teendõ?

a) Azonnal mentõt hív.
b) Szól a biztonsági õrnek.
c) Megrázza és megszólítja.
d) Azonnal a hátára fordítja.

Milyen módszerrel távolítanátok el a légúti akadályt egy
csecsemõ esetében?

a) A felnõtteknél tanult hasi nyomással (Heimlich-fogás).
b) Alkarunkra fektetve tenyerünkkel hasi nyomást gyakor-

lunk, fejét lefelé tartva hátára határozott, de nem durva
ütést mérünk.

c) Hátára fektetve ujjunkkal vagy tenyerünkkel hasi nyo-
mást végzünk.

d) Lábainál lógatva körültekintõn megrázzuk.

Melyik NEM tartozik a ZAVART tudatú, alacsony vércu-
korszintû beteg ellátásához?

a) Cukros vízzel itatás.
b) Megnyugtatás.
c) Leültetés, lefektetés.
d) Mentõhívás.

Melyik állítás IGAZ?
a) Az égési sérülés hûthetõ tejföllel.
b) Fertõtlenítõként sebhintõpor is alkalmazható.
c) Égési sérülést súrlódás is okozhat.
d) A sebbe égett ruhát határozott mozdulattal távolítsuk el

Ha nem, hamarosan elsõsegélynyújtó elõadást tartunk a Falu-
házban. A pontos idõpontról tájékozódjon a plakátokról!

Schmidt Mária mûvelõdésszervezõ

ÖN TUDNÁ?

Karácsonyváró adventi napok,
2014. december 18-20.

Hogy repül az idõ… Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy az
idei évben már negyedik alkalommal vártuk az év legszebb, leg-
bensõségesebb ünnepét gyönyörûen felújított Faluházunkban.

A hagyományokhoz híven, idén is háromnapos rendezvény-
sorozattal, színdarabokkal, koncertekkel készültünk a tengelici-
eknek.

Az elsõ napon helyi büszkeségeink váltották egymást a szín-
padon. Fellépett nálunk a Tengelici Mézeskalács Óvoda Maci
csoportja, a Tengelici Gyermektánccsoport, a Citera szakkörö-
sök, az Iskolai Gyermekkórus, a Tengelici Nyugdíjasok, Rudolf
Csilla és Kiss Orsolya, a Gitár szakkörösök, az 5. osztályosok és
Boricza Ferencné. A mûsorok után az iskolakonyhások által ké-
szített diós és mákos kaláccsal, zsíros kenyérrel, forralt borral és
forró teával kedveskedtünk vendégeinknek.

Pénteken szinte ott folytattuk,
ahol elõzõ nap abbahagytuk. Ismét
két helyi csoport karácsonyi mûsorát
tekinthettük meg. Elsõként a Mézi
Dance Team, majd a Mécses Csoport
vette birtokba a színpadot. Az est zá-
rásaként Sebestyén István székely
mesemondó történeteit hallgathatták
az érdeklõdõk. Mire elértünk mûsor-
számaink végére, az udvaron elké-
szült a finom kemencés lángos is,
mely ismét nagy sikert aratott.

A programsorozat zárónapján el-
sõként a Garabonciás Együttes kará-
csonyi koncertje várta a díszterembe

érkezõket, majd sztárvendégünkkel, Vastag Tamással
énekelhettek a tengeliciek. A nap végén kolbászos és
hurkás kenyérrel kínáltuk vendégeinket.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a fellépõk-
nek és felkészítõiknek; a kiállítóknak: Pete Jánosné-
nak, Pohner Editnek és Zsinka Jánosnénak; Benke Jó-
zsefnek a fotókért, Budavári Józsefnek a videózásért;
Nyul Balázsnak a hangosításért, utaztatásért; a Kony-
hai dolgozóknak, Kászpári Károlynak és Jilling Tibor-

nak a finom ételekért; Jilling Ferencnének,
Pámer Ildikónak és Nagy Andreának a virágo-
kért és dekorációért; a programok lebonyolí-
tásért, az ételek-italok szervírozásáért Müller
Tamásnénak, Csoknyáné Csányi Juditnak,
Csoknya Bíborkának, Havasi Istvánnénak,
Kern-Hunyadi Eszternek, Németh Jánosné-
nak, Garajszki Krisztiánnak, Hunyadi Lás-
zlónénak és Tóthné Csapó Sárának. Végül, de
nem utolsó sorban minden tengelicinek, aki
megtisztelt minket jelenlétével. Remélem sike-
rült mindenki számára kicsit szebbé tenni az
ünnepet!

Schmidt Mária mûvelõdésszervezõ
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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 15:00 - 19:00
Szerda 15:00 - 19:00
Csütörtök 9:00 - 13:00
Péntek 9:00 - 13:00

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
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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: tengelicifalu-
haz@freemail.hu

Januári pprogramok:
A január témája a sport és az
egészség.

január 10. 17 óra – Balla hangte-
rápia Tóth-Szögi Zsuzsannával
január 14. 21. 28. 17 óra – Nép-
fõiskola – a témákról a plaká-
tokról tájékozódhatnak
január 24. – Óvodás farsangi
mulatság

Szervezés aalatt: gitárkoncert, fõ-
zõcske, sportprogram, elsõse-
gélynyújtó elõadás.

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

A képviselõ-testület 2014. december 16-án tartotta meg idei utolsó ülé-
sét, amelyen 2 rendeletet alkotott és 19 határozatot hozott.
Az ülés elsõ két napirendi pontjában a képviselõk beszámolót hallgat-
tak meg a Sportcsarnok és a Faluház mûködésérõl. A képviselõk felszó-
lalásaikban kritikákat fogalmaztak meg mindkét intézmény mûködé-
sét illetõen és olyan programtervet kértek a gondnoktól, illetve a mû-
velõdésszervezõtõl, mely javít az intézmények költség-nyereség ará-
nyán. Valamint szorgalmazták a lakosság és a civil szervezetek progra-
mokba való intenzívebb bevonását.
A következõ napirendi pontban módosításra került a 2014. évi költség-
vetési rendelet, melynek következtében a bevételi és kiadási fõösszeg
33.678.000.-Ft-tal emelkedett.
Ezt követõen a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztvise-
lõk 2015. évi illetménykiegészítésérõl szóló önkormányzati rendeletet
alkották meg a képviselõk.
Felülvizsgálatra került a temetõi szolgáltatási díjak – sírhelyek és hûté-
si díjak – összege is. A képviselõ-testület döntése értelmében, 2015-ben
a díjak nem emelkednek. Határozatot hozott a testület a halaszthatat-
lan víziközmû (ivóvíz és szennyvíz) rekonstrukciók elvégzésének tá-
mogatásáról, melyre 2015-ben 7.238.000.-Ft-ot fordít. Ez az összeg fe-
dezi szivattyúk, elektromos szekrények, javítását, új szivattyú vásárlá-
sát, üzemeltetéshez szükséges kisgépek vásárlását.
Beszámoló hangzott el a 2014. évi tanyagondnoki szolgálat mûködésé-
rõl, a szociális étkeztetésrõl és a közfoglalkoztatásról. 2014-ben 7 pá-
lyázatot nyújtott be az önkormányzat közfoglalkoztatásra. 28 személyt
tudtunk bevonni a programba, akik napi 8 órában dolgoztak, és elsõ-
sorban karbantartási feladatokat végeztek.
A testület elfogadta a 2015. évi munkatervét, majd a 2015-2018. évi Stra-
tégiai Ellenõrzési Tervét. Döntés született a 2015. évi belsõ ellenõrzé-
si tervrõl is, mely a következõ évre a civil szervezetek számára jutta-
tott támogatások felhasználásának, elszámolásának, nyilvántartásának
vizsgálatát tartalmazza.
Két határozatot hozott a képviselõ-testület a fogorvosi ellátással kap-
csolatban, tekintettel arra, hogy közös megegyezéssel megszünteti a
határozatlan idõre szóló feladat-ellátási szerzõdést a jelenlegi fogorvos-
sal Dr. Vékás Júlia Andreával és egyidejûleg helyettesítésre 1 éves idõ-
tartamra, megbízási szerzõdést köt Dr. Vékás Júlia Andreával. 2015.
február l-jétõl a fogorvos heti 10 órában rendel majd Tengelicen.
Elfogadásra került a Tengelic Községért Közalapítvány beszámolója,
majd véleményezésre került az általános iskola felvételi körzetének
Kormányhivatal általi meghatározása. A képviselõk nem fogadták el a
körzethatárokra vonatkozó javaslatot, tekintettel arra, hogy abban nem
szerepel Katalinpuszta és Középhídvég.
A továbbiakban négy, az önkormányzat tulajdonában lévõ területre
vonatkozó mezõgazdasági haszonbérleti szerzõdésrõl határoztak. 
Az egyebek napirendi ponton belül a polgármester és az alpolgármes-
ter delegálása történt meg a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Tár-
sulási Tanácsába, járda igénybevételéhez tulajdonosi hozzájárulást ad-
tak a képviselõk a Simo Villamossági Kft. részére, illetve a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal megkötött vagyonkezelési szerzõdés
kiegészítésére került sor.
A testületi ülés végén Gáncs István polgármester megköszönte a kép-
viselõ-testület munkáját..

Tolnai Lászlóné jegyzõ

KÖZÉRDEKÛ

Szelektív-hulladék elszál-
lítás – A legközelebbi sze-
lektív-hulladék elszállítás
idõpontja:

január 16.

Víziközmû váltással kap-
csolatos lakossági tudni-
valók:
Kérjük figyelmesen olvassa
el az utolsó fizetési értesí-
tõt, amely tartalmazza a
szükséges információkat,
teljesítési határidõket és az
új közönségszolgálati elér-
hetõségeket.

„Tengelic Községért”ki-
tüntetõ cím – a javaslato-
kat január 31-ig várjuk a
Polgármesteri Hivatalba.


