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Családorvosi közlendõk
Tisztelt Betegek!

2022. június 13-tól a korábbi (vészhelyzet elõtt) rendelési idõben dolgozunk.
A rendelõben, váróteremben továbbra is kötelezõ a maszkhasználat!
A rendelési idõket a 4. oldalon olvashatják. Tengelic-Szõlõhegyen ismét lesz rendelés, de
továbbra is idõpontegyeztetés szükséges (lásd 4. oldal).
Rendszeres gyógyszerek felírása telefonon történik (a Szõlõhegyen lakó betegeknek is),
ill. a kihelyezett postaládába is bedobhatják gyógyszerfelírási igényüket pontos szemé-
lyes adatokkal.
Telefonon történõ gyógyszerfelírás: Hétfõn: 9:00-15:00-ig, szerdán és pénteken 8:00-
11:00-ig.
Vérvétel változatlanul a hónap elsõ és harmadik hétfõjén lesz: 07:30-08:30 között.  
Hétköznapokon a tengelici !!! rendelési idõben sürgõs esetben hívható telefonszám:
74/432-200. Rendelési idõn kívül kizárólag sürgõs esetben hívható szám: 30/6853284.
A "csak" dokumentációval, papírmunkával járó ügyintézéseket (NRSZH beutaló, súlyos
fogyatékossági támogatáshoz beutaló, KGY igénylés, utazási utalvány, ápolási díjhoz ké-
relem stb.) 5 munkanapon belül vállaljuk kiállítani. Személyes adatok nélküli, "üres" pa-
pírokat nem tudunk kitölteni. "Leszázalékolási" beutalókat a legfrissebb szakorvosi véle-
ményezés nélkül nem állítunk ki.
Iskolai, óvodai igazolásokat személyes vizsgálat, kontrollon való megjelenés vagy, telefo-
nos visszajelzés nélkül nem állítunk ki.

Dr. Dömötör Zita családorvos

Ravatalozó
Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tengeli-
ci temetõben a ravatalozó épületének
felújításával kapcsolatos munkálatok,
valamint ezzel egyidejûleg a ravatalo-
zó elõtt, beleértve a fedett területet is,
térburkolat építési munkálatok kez-
dõdnek, várhatóan 2022. június 27.
napjától 2022. augusztus 31. napjáig. 
Az építési munkák idején a ravatalo-
zó épületének használata, így a hûtõ
használata is szünetel. Az elhunytak
ravatalozására a "Hét törzs" szobor-
csoporttal szemben lévõ parkban ke-
rül sor.
Az esetleges kényelmetlenségekért,
kellemetlenségekért elnézést ké-
rünk! A kivitelezés idõnként zajjal és
porral járhat, ezért szíves türelmüket
kérjük!

Gáncs István polgármester

KÖZÉRDEKÛ

Elszármazottak találkozója ❖Közérdekû: családorvosi közlendõk ❖Iskolai hírek ❖Közösségi élmények képekben
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József Attila házi szavalóverseny 
2022. 04. 11.

Alsó tagozatos díjazottak
Helyezések – 1-2. osztályosok

1. Magyari Levente
2. Horváth Vörös Tamás
3. Somorjai Soma

Különdíjas: Varga Emília Veronika és Hollósi Gábor

Helyezések – 3-4. osztályosok

1. Molnár Fanni és Kuner Hanna Zsófia
2. Budavári Luca és Szabó Péter
3. Budavári Liza és Cseh András

Felsõ tagozatos díjazottak
Helyezések – 5-6. osztályosok

1. Balogh Krisztina
2. Katz Dóra
3. Bálint Maja

Különdíjas: Bencze Richárd

Helyezések – 7-8. osztályosok

1. Tóth Aliz
2. Tóth Alexander
3. Antus Boglárka és Antus Zsófia

Különdíjas: Müller Benjamin

Az összes résztvevõt emléklappal jutalmaztuk. A gyõztesek az
oklevél mellé egy - egy könyvet is választhattak jutalomként. A
verseny felelõs szervezõje Budaváriné Balogh Boglárka volt.

„A csoda nem a vers, hanem az õt befogadó gyerek.”

(L. Békési Júlia)

„Haj ki kisze, haj! Gyûjj be sódar, gömbõce!”

Skandálták az idézett rigmust a néptánc szakkörös tanulók az iskolá-
sok és óvodások közös hagyományõrzõ kiszejárásán, a tavaszi szüne-
tet megelõzõ napon.
Az iskolaudvaron illendõen felöltöztetett kiszebabára minden osztály
feltûzte azon kívánságait, melyektõl szeretne búcsút venni. Nem meg-
lepõ tán, hogy a rossz jegyek, szinte valamennyi cédulán szerepeltek.
Hangos nótaszóval vonult át az iskolai sereglet az óvodába, ahol ének-
kel, körjátékkal, nagy-nagy zsivaj és lárma közepette a kiszével együtt
minden rosszat is elégettünk. Az idõjárást megtapasztalva, tán sikerült
„besegíteni”, hogy „Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!”

„Anya csak egy van. Tegyük boldoggá!”

Idézett gondolat is lehetne mottója a valamennyi alsós
osztály által május elején rendezett anyák napi ün-
nepségeknek. Az anya és gyermeke kapcsolatát zené-
ben, szép szavakban megjelenítõ mûsorok során –
mint az életben mindig – az igazi figyelem itt is a gyer-
mekekre irányult. A szeretet és meghatottság könnye-
ket csalt a résztvevõk szemébe. Ezúton is kívánunk
minden édesanyának, kis- és nagymamának,
dédmamának az év minden napjára megkülönbözte-
tett figyelmet és sok-sok viszonzott szeretetet!

A járványidõszakban megannyi hagyományos esemény, így a szavalóverseny is elmaradt. Két év kényszerszünet után már igazán
ki voltunk éhezve a szép magyar beszédre, a vers ünnepére, melyet a költészet napján, idén a könyvtárban rendeztünk meg. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy diákjaink hatvan százaléka készült fel a megmérettetésre, megcsillogtatva tehetségét társai és a zsûri elõtt.
A döntés most is nehéz volt, hiszen a versenyzõk igazi élményt nyújtó szavalatokkal leptek meg bennünket. Köszönjük a Huber
Péterné, Horváth Józsefné és Vetró Katalin alkotta zsûrinek felelõsségteljes munkáját, ösztönzõ, bátorító javaslatait, a megjelent
szülõknek, hozzátartozóknak pedig a szurkolást.

A program végén a fiúk gondoskodtak arról, hogy a lányok idén se hervadozzanak
A másodikosok az osztálytermükben köszöntöttek

Szijártó József tagintézmény vezetõ 
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A hónap költõje:

WEÖRES SÁNDOR
(1913. jún. 22. – 1989. jan. 22.

BOLDOGSÁG

A férfi`
Szeretem ernyõs szemedet,
etetõ puha kezedet,
mellém simuló testedet,
csókolnám minden részedet.
Ha minket földbe letesznek,
Ott is majd téged szeretlek,
õszi záporral mosdatlak,
vadszõlõ-lombbal csókollak.

A nõ`
Hidd el, ha egyszer meghalunk,
föl a felhõbe suhanunk.
Vének leszünk és ráncosak,
de szívünkben virágosak.
Nagy felhõ-hintánk csupa láng,
alattunk sürög a világ,
gurul a labda, sül a fánk,
mosolyog hetven unokánk.

GYERMEKNAP 2022. MÁJUS 28.

SZÓRAKOZÁS, TESTMOZGÁS, VIDÁMSÁG…
CIVIL OLIMPIA 2022. MÁJUS 14.

Két év kihagyást követõen ismét együtt tölthettünk egy programdús délutánt a gyermekekkel
és kísérõikkel. Az esõ ugyan közbeszólt, de ez sem szegte kedvünket. A piciket plüsstenger vár-
ta, de volt óriáskirakó, karikadobás, harisnyateke, célba dobó, csillámtetkó, trambulin, légvár, ro-
deó bika és tûzoltóautó bemutató. Három versenyszámmal is készültünk, rókavadászaton, fánk-
evõ versenyen és a focibajnokságon mérettették meg magukat a gyerekek. Mindeközben az óvó
nénik portékáikat kínálták, majd jól megtáncoltattak minket a táncházban. Idén újdonságként
az udvaron sült az illatos kürtõskalács, melynek hatalmas sikere volt. Köszönjük a sok-sok önzet-
len segítséget és támogatást! 3 T Civil Szervezet
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ORVOSI
RENDELÕ

PETÕFI
SÁNDOR
FALUHÁZ

7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650

NYITVA TARTÁS

Hétfõ 14:00 – 19:00
Kedd Zárva
Szerda 08:00 – 12:00 és

14:00 – 18:00
Csütörtök 09:00 – 12:00 és

13:00 – 19:00
Péntek 13:00 – 19:00
Szombat 14:00 – 19:00
Vasárnap Zárva) 

Elérhetõségek:
Pámer Ildikó

06-30/9964130.
E-mail:

tengelicifaluhaz@freemail.hu
facebook.com/faluhaztengelic

Rendszeres programok
minden csütörtök 14 óra:
Nyugdíjas klub
minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.

Júniusi programok
június 25. – Elszármazottak ta-
lálkozója. Részletek az 1. olda-
lon találhatók.

Júliusi elõzetes

július 24. – Szent Iván éji tûz-
gyújtás
július 29 - 30. – Tengelici Mû-
vészeti Napok
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CSALÁDORVOS
Dr. Dömötör Zita

Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.

Hétfõ 09:00 – 15:00
Prevenciós rendelés: 

12:00-14:00-ig
Szerda 08:00 – 12:00
Csütörtök 08:00 – 12:00
Péntek 08:00 – 12:00

Tengelic-Szõlõhegy
Kedd 08:00 – 10:00
Elõzetes telefonos bejelentkezéssel,

legkésõbb hétfõn 15 óráig

FOGORVOS

Tengelic, Rákóczi u. 8. 
Rendelési idõ:

kedd: 14:00-16:00 óra
Csak elõzetes idõpont 

egyeztetéssel
Tel: 06-20/398-4521

Csecsemõ tanácsadás

Kedd 10:00 – 12:00
Idõpont egyeztetés szükséges.

Szeptember 27-tõl 
a védõnõi teendõket 
Király Erika látja el.

Iskolaorvosi rendelés
Nincs

Belgyógyászati szakrendelés

Nincs

Házigondozó

Müller Tamásné (06-30/509-
8577), Kutlák Szilvia

(06-20/492-4450) és Csókáné
Korsós Anikó (06-20/492-4450)

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva tartás: 

Hétfõ: 10:00 - 14:00
Kedd: 08:00 - 11:00
Szerda: 08:00 - 12:00
Csütörtök: 08:00 - 12:00
Péntek:        08:00 - 12:00

Ügyelet

Paks, Tolnai u. 2. sz.
Telefon: 75/410-222.

Hétköznapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Hétvégén (pénteken 16.00-tól
hétfõn reggel 08.00-ig) és
ünnepnapokon folyamatosan,
24 órában.

***

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ

2022. május 24.
A képviselõ-testület megalkotta az önkormányzat 2022. évi költség-
vetési rendeletének 1. számú módosításáról szóló önkormányzati
rendeletet. A módosítást követõen a költségvetés bevételi és kiadá-
si fõösszege több mint 80 millió forinttal emelkedett, elsõsorban
a Magyar Falu Programban elnyert támogatási összegek miatt.
Elfogadásra került a 2021. évi zárszámadásról szóló rendelet
973.327.888.- Ft költségvetési bevétellel és 643.129.834.- Ft költ-
ségvetési kiadással. A pénzügyi, likviditási helyzet a 2021-es év so-
rán stabil volt. A polgármesteri hivatal bevétele 99.433.789.- Ft-
ban, a kiadása 97.319.137.- Ft-ban, míg a Mézeskalács Óvoda és Mi-
ni Bölcsõde bevétele 52.906.594.- Ft-ban, kiadása 50.911.692.- Ft-
ban teljesült. A helyi adóbevételek 85.074.897.- Ft bevételt jelen-
tettek, ez az eredeti elõirányzathoz képest 195 %-os teljesülést je-
lent. 2.900.000.- Ft mûködési célú támogatást kaptak az egyesüle-
tek. Beruházásokra és felújításokra 248.152.330.- Ft-ot költött az
önkormányzat. A költségvetési maradvány összege 80.198.054.- Ft.
Hitelt nem kellett felvenni a 2021-es év folyamán. Adósságállomá-
nya nincs az önkormányzatnak. 2021-ben 273.371.251.- Ft-tal nõtt
az önkormányzat vagyona, mely a külsõ és saját forrásokból meg-
valósuló fejlesztéseknek köszönhetõ.
A 2021. évi belsõ ellenõrzésrõl – melynek témája a Konyha gaz-
dálkodási, pénzügyi tevékenységének ellenõrzése volt – készült tá-
jékoztatót egyhangúlag elfogadták a képviselõk. Az ellenõrzés
kapcsán a belsõ ellenõr javaslatokat fogalmazott meg, melyekre
intézkedési terv készült.
Megtárgyalta a képviselõ-testület és elfogadta az önkormányzat
2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól készült át-
fogó értékelést, mely tartalmazza a gyermekekkel kapcsolatos de-
mográfiai adatokat, a pénzbeli és természetbeni támogatásokat,
az étkezési térítési díj kedvezményben részesülõ gyermekek szá-
mát, bemutatja a gyermekjóléti szolgáltatás mûködését, a gyermek-
védelemmel kapcsolatban az önkormányzatnak a civil szerveze-
tekkel való együttmûködését és a jövõre vonatkozó javaslatokat.
A képviselõk beszámolót hallgattak meg és fogadtak el a polgár-
mesteri hivatal 2021. évi tevékenységérõl. A beszámoló részlete-
sen bemutatja szervezeti egységenként az elvégzett feladatokat.
Az intézményvezetõ javaslatára a testület úgy határozott, hogy a
Tengelici Mézeskalács Óvodában a 2022/2023-as nevelési évben
3 óvodai csoport indítható. 
A képviselõk arról is döntöttek, hogy a tengelic-szõlõhegyi volt
sporttelepet, ami átminõsítés után már beépítetlen terület, érté-
kesítésre kijelöli 4.200.000.- Ft vételárért.
A képviselõ-testület hozzájárult ahhoz, hogy a tengelici ravatalo-
zó tetõfelújításával egy idõben a ravatalozó elõtti területen térkö-
vezési munkákat is elvégeztessen az önkormányzat. A térburko-
lat elkészítésének munkáira az 5,5 millió forintot fedezetként biz-
tosítja a testület  az önkormányzati költségvetés felhalmozási tar-
taléka terhére. 
A testület a Zombai Általános Iskola Tengelici Tagiskolája két épü-
letének közötti területe térkövezési munkáira is biztosít pénz-
ügyi fedezetet az önkormányzati költségvetés felhalmozási tarta-
léka terhére.
Polgármester úr ezt követõen tájékoztatta a képviselõket arról,
hogy a kárpátaljai Szõlõsgyula testvértelepülésre június elején
újabb segélyszállítmányt indít az önkormányzat, illetve arról is,
hogy jelenleg hol tartanak a  pályázati forrásból megvalósuló be-
ruházások.
Zárt ülésen határoztak a képviselõk arról, hogy Palló Valentin és
Vörös Heléna kérelmezõk részére elsõ lakáshoz jutók támogatá-
sa címén 300.000.- Ft vissza nem térítendõ támogatást nyújt. 

Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a te-
lepülés honlapján: www.tengelic.hu. 

Tolnai Lászlóné jegyzõ

ÜGYVÉDI 
FOGADÓÓRA

Dr. Horváth Tamás Miklós
ügyvéd (telefon: 06-30/
237-4066) minden hónap
elsõ és harmadik keddjén
13:00 – 17:30 óra között
ügyvédi fogadóórát tart a
Polgármesteri Hivatalban.


