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Megölte valaki magát,
Az hozta ezt a rút idõt.
Fuj a szél, táncol a tányér
A borbélymûhelyek elõtt.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

A napszámos, napszámosné
Tuskót fürészel és hasít;
Daróc pólyában gyermekök
A szélvésszel versenyt visít.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

Jár nagy léptekkel föl s alá
A katona az õrhelyen,
És számlálgatja lépteit;
Kínjában mást mit is tegyen?
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

A hosszulábu drótostót
Kopott gubáját cepeli;
Az orra érett paprika,
S hidegtõl folynak könnyei.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

Barangol a vándorszinész
Egy falutól a másikig;
Meleg ruhája nincs ugyan,
De mindazáltal éhezik.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

ÉVÉRTÉKELÕ 2022.
Nem szokványos jókívánság ez egy nem szokványos év után, így a szokásos évérté-
kelõm sem tud az lenni. 2022 januárjában úgy gondoltuk, hogy a világjárványt követõen
túl vagyunk a nehezén, egy embert próbáló, és számunkra ismeretlen kihívásokkal ter-
helt éven. Aztán februárban hidegzuhanyként olyasmi zúdult a nyakunkba, ami kiábrán-
dított minket abból a hitbõl, hogy talán a megpróbáltatások után egy nyugodt, kiszámít-
ható évet kezdhetünk. A kialakult háborús helyzetrõl akkor még nem is gondoltuk, hogy
az nagy valószínûséggel az egész évtizedre ráveti árnyékát. Most már bizton állíthatom,
hogy még ha a háború be is fejezõdik, megszokott életünket és szeretett mindennapja-
inkat legfeljebb az évtized végére kaphatjuk vissza. 

A mögöttünk álló évben a kialakult és ránk telepedett rendkívüli helyzet, rendkívüli
intézkedések sorozatát követelte a település vezetésétõl, önkormányzati testületétõl.
Egy év elteltével kijelenthetem, hogy sokkal rosszabb állapotban fogtunk neki az új ne-
hézségek és megpróbáltatások legyõzéséhez, hiszen a Covid helyzetbõl adódó lelki ter-
hek és társadalmi változások mély sebet ejtettek az emberek tudatában. Új védekezési
ösztönöket, új mûködési stratégiákat kellett kiépítenünk, hogy tovább tudjunk lépni.
Szerencsére a lakosság pozitív támogatása, a civil szervezetek feladatvállalása és a kép-
viselõ-testület nyugodt és higgadt hozzáállása lehetõvé tette, hogy a 2022. évben beter-
vezett feladatok maradéktalanul befejezésre, elvégzésre kerüljenek. A 2022. évben meg-
valósult beruházásokról a Tengelici Hírmondó augusztusi számában részletesen beszá-
moltunk, amit honlapunkon változatlanul megtalálhatnak. Itt kell megemlítenem, hogy
az elmúlt idõszakban – mondhatni az elmúlt 10 évben – kizárólag szisztematikus kon-
cepcióban gondolkodó munkavégzéssel, az elõre tervezhetõség gondolatával sikerült
olyan stabil anyagi hátteret teremteni, ami, ha hosszútávon nem is, de 2023-ra is bizto-
sítja a település normál mûködését.

A 2023-as év várhatóan rendkívül nehéz év lesz, talán polgármesterségem legnehe-
zebb éve, de kemény munkával és takarékos gazdálkodással sikerülhet úrrá lenni a ne-
hézségeken. Az már most tudható, hogy 2023-ban a fejlesztések és beruházások háttér-
be szorulnak, fogalmazhatnék úgy is, hogy kizárólag a túlélés lesz a fõ cél. Ez alatt érten-
dõ, hogy csak a már kivívott szolgáltatások, eredmények, fejlesztések zavartalan és biz-
tonságos mûködtetésére koncentrálunk. Higgyék el, ha egy önkormányzatnak intézmé-
nyeket kell bezárnia, akkor a mûködésben igen nagy problémákkal kell megbirkóznia.
De a településvezetõk egyértelmûen látják, hogy megszokott életünk feltételeit csak kö-
zös egyetértésben és békében tudjuk biztosítani. A biztonságos és kiszámítható mû-
ködtetés települési szinten sem különbözik attól, mint ahogy a családok otthoni felada-
taikat és gazdasági megfontolásaikat kezelik. Tudnunk kell jó döntéseket hozni, tud-
nunk kell, hogy mi a létfontosságú. Azok az elvárások és reklamációk, melyek megfogal-
mazódnak/megfogalmazódhatnak békeidõben a mostani háború terhelte helyzetben
nem helyénvalók. Az intézkedési folyamat során a képviselõ- testület a problémák fel-
merülésétõl kezdve minden esetben az intézményvezetõkkel és a civil szervezetek ve-
zetõivel folyamatosan konzultálva hozza meg azokat a döntéseket, melyek lakossági
szinten a legkevésbé fájnak. Ebbõl fakadóan nincsenek adóemelések, nincsenek szolgál-
tatási díjemelések. Az egyéb jogosan felmerült kéréseket mind-mind a tartalékkeret ter-
hére valósítottuk és valósíthatjuk meg a jövõben is, mindaddig, amíg vannak tartalékok. 

Tehát nem ígérhetek "könnyû álmot", türelemre, áldozatvállalásra és önfegyelemre
lesz szükségünk, akár magánemberként, akár felelõs vezetõként indulunk neki a most
következõ évnek. Soha ilyen nagy szükség nem volt még az összefogásra és az együtt
gondolkodásra. Ehhez továbbra is kérem segítségüket és együttmûködésüket. Köszö-
nöm. Jó egészséget kívánok mindannyiuknak, valamint kitartást a céljaik eléréséhez,
odafigyelést társaikkal szemben, közös reményt és hitet a kialakult nehézségek leküzdé-
sében. És bízzunk a háború mielõbbi befejezõdésében! 

Gáncs István polgármester
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Iskolai hírek – 2023. január

Ember, eember, DDecember,
Hideg mmorcos mmedve,
Su"" ru"" havat sszitálva,
Kiült aa hhegyekbe.

Az év utolsó hónapja a hagyományok ápolá-
sa, az ünnepvárás jegyében telt az intézmény-
ben és – ha az idézett gyermekdal szerint a
hóval adós is maradt a december – szinte va-
lamennyi nap tartogatott valami meglepetést.

A 4. osztályosok kedves mûsorral köszöntötték a Mikulást az iskola
emeleti "színpadán", aki minden alsósnak csomaggal kedveskedett.
Felkészítõjük Szekeres Andrea osztályfõnök volt.

A téli szünetet megelõzõ nap iskolai hagyományaink szerint az
ünnepvárásról, az ajándékkészítésrõl szól. A projekt elmaradhatatlan
részei: az ötödikesek ünnepi mûsora, a valamennyi tanulónak
juttatott ajándékcsomag és a játszóház.

Az ötödikesek karácsonyi mûsorát Szabó Anett Laura osztályfõnök
állította színpadra.
A Felnövekvõ Nemzedékért Alapítvány támogatásával az elõadás
után minden iskolás gyermek ajándékcsomagot vehetett át, melyet
a szülõi munkaközösség tagjai állítottak össze és osztottak ki.

Az osztályokba visszatér-
ve volt, ahol a játszóházi
önfeledt csapatépítés,
volt, ahol a különféle
ajándékok és díszek ké-
szítése alapozta meg a
karácsonyi hangulatot.

Szijártó József
tagintézményvezetõ 

MIKULÁS ÜNNEP 
TENGELIC-SZÕLÕHEGYEN

Tengelic-Szõlõhegyre is
megérkezett a télapó 6-án.
Nagy összefogásnak és ada-
kozásnak köszönhetõen 56
csomaggal várta a Mikulás a
gyerekeket és családjaikat.
A helyi érdekeltségû vállal-
kozások támogatásából va-
lósult meg, amit hálás szív-
vel fogadtak a családok. A
felajánlott összegekbõl a
csomagokon kívül egy kis
vendéglátásra is telt - zsíros
kenyér, tea, forralt bor és sü-
ti várta a családokat. Illetve, egy családnak ajándékcso-
maggal (30 ezer Ft. értékben) próbáltuk megkönnyíte-
ni az ünnepi készülõdést. Köszönjük a támogatást:

Schaffler Tamás 
Vass Gábor 
Tóth-Támer Krisztina 
Adorján Éva 
Bötz Zoltán 
Takács Sándor 
Fáthné F.Mária
Kovács Sándor és
"Levente Mikulás"

Pfeiferné Kovács Györgyi és Bazsó Andrea szervezõk
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ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA
Dr. Horváth Tamás Miklós ügyvéd (telefon: 06-
30/237-4066) minden hónap elsõ és harmadik kedd-
jén 13:00 – 17:30 óra között ügyvédi fogadóórát tart
a Polgármesteri Hivatalban.

A BARÁTSÁG KÖTELEZ
Az ukrán-orosz háború kitörése óta harmadik alkalommal járt önkor-
mányzati küldöttségünk adománnyal testvértelepülésünkön, a kárpát-
aljai Szõlõsgyulán, melyre december 8-án került sor. Az adomány tar-
talmát a kinti településvezetõkkel leegyeztetve határoztuk meg. Ennek
összetétele az eddigiektõl eltérõen természetbeni, valamint anyagi tá-
mogatás volt, okulva az eddigi tapasztalatokon. Az elsõ szállítmány,
amellyel március 8-án indultunk útnak 100%-ban természetbeni ado-
mány volt, amely Tengelicrõl egyenesen Szõlõsgyulára érkezett. A nyá-
ron kijuttatott segély már megoszlott, hiszen egy részét az ottani Ne-
vetlen faluban, egy központi raktárba kellett szállítani, ahol központi-
lag került kiosztásra, és csak egy csekély része jutott el Szõlõsgyulára.
Éppen ezért a mostani adományunk természetbeni részét – 370 kg.
kristálycukrot – a Nevetlen községbéli központi elosztó bázis raktárá-
ban adtuk le. A segélykeret fennmaradó részét pénzadomány formá-
jában vittünk Szõlõsgyulára, mivel a mostani helyzet lehetõvé tette,
hogy kint vásároljuk meg azokat az árucikkeket, melyekre kárpátaljai
testvéreinknek szüksége volt. Így került sor 400 adag tartós élelmiszert
tartalmazó, valamint 250 gyermek csomag megvásárlására (lásd a mel-
lékelt fotókon). Ezenkívül pénzbeli támogatást nyújtottunk a szõlõs-
gyulai református gyülekezetnek, az önkormányzatnak – ezen belül a
mûvelõdési háznak –, valamint az óvodának is. Az így eljuttatott összeg
– különbözõ támogatási formákban – közel 2 millió Ft-ot tett ki. 

Erre az utamra Kajsza Béla alpolgármester úr, valamint a feleségem
kísért el. A küldetés egy közös ebéd elfogyasztásával fejezõdött be,
amikor is átadtuk településünk jókívánságait az elõttünk álló ünne-
pekre, egyben hitet és reményt erõsítettünk az ott élõkben. 

Gáncs István polgármester

KÉPVISELÕI
ÉVÉRTÉKELÕ 2022.

Szijártó József képviselõ, a Pénzügyi Bizottság
elnöke:
– 2022-ben a járványhelyzet már nem befolyásolta a
képviselõi munkát, az ülésezéseket, melyen egy kivé-
telével, valamennyin részt vettem. Ezek többségét
megelõzte a pénzügyi bizottság ülése is.

A pénzügyi bizottság elnöki tisztének betöltése
számomra komoly, felelõsségteljes feladatot jelent.
Az elõterjesztésekhez, azok elfogadása elõtt minden
esetben értelmezõ kérdésekkel, észrevételeimmel,
javaslataimmal igyekeztem hozzájárulni. A bizottság
tagjaival, két képviselõtársammal a legfõbb felada-
tunk a négyéves gazdasági program alapján települé-
sünk és intézményei költségvetése összeállításának
véleményezése, az elfogadott költségvetés végrehaj-
tásának, szükségszerû módosításának ellenõrzése
volt. Elmondható, hogy a falu költségvetésére nem a
csökkenés, hanem a bevételi-kiadási egyensúly meg-
tartása melletti folyamatos növekedés volt jellemzõ.

Ugyanez mondható el a vagyoni helyzetrõl is,
mely újabb pályázati beruházások révén gyarapo-
dott, településünk, a külterületeken is tovább épült,
szépült. Korszakos beruházást jelentett idén a jános-
majori ivóvízhálózat korszerûsítése.

Sikerült megõrizni az önkormányzat kiegyensú-
lyozott mûködése mellett a lakosságnak nyújtott
szolgáltatások, támogatások korábbi formáit, szint-
jét, és újabb pl. a településkép javítását szolgáló tá-
mogatási formák is bevezetésre kerültek.

Örömmel számolhatok be arról, hogy a közvetlen
környezetünk, a naponta valamennyi szünetben
használatos belsõ iskolaudvar térkövezése a tankerü-
let és az önkormányzat összefogásában, 11 millió fo-
rintot meghaladó értékû beruházás keretében ké-
szült el a nyár végén.

Önkormányzati-alapítványi forrásból megújul a
belsõ játszóudvar is. Tavasszal kerül telepítésre négy
új játékeszköz, mellyel teljessé válik a beruházás és
igazi 21. századi környezetet sikerül az iskolánkba já-
ró tanulóknak megteremteni.

Az önkormányzati rendezvények, fórumok rend-
szeres résztvevõje vagyok, az intézményi programok
szervezésében, háttérmunkákban aktívan veszek
részt, és személyesen látogatom azokat.

Az iskola nem csak helyét tekintve foglal el a tele-
pülés életében központi szerepet, de az állami átvé-
telt követõen is meghatározója a település jövõjének.
Ezért is fontos feladatomnak tartom a lakosság tájé-
koztatását, azoknak a folyamatos fejlesztéseknek és
eredményeknek a közzétételét, melyek közvetlen há-
zunk tájáról kerülnek be kisebb-nagyobb híradás-
ként, állandó rovatként a Tengelici Hírmondó aktuá-
lis számaiba.

Megköszönve képviselõtársaimnak, a pénzügyi bi-
zottság tagjainak munkáját a személyes és közös
ügyeink szolgálatához a továbbiakban is kérem meg-
tisztelõ támogatásukat, bizalmukat! Észrevételeikkel,
javaslataikkal, kéréseikkel továbbra is várom Önöket
nem csak a hivatalos fogadóórán, de bármikor, mert
az ajtóm mindig valamennyiük elõtt nyitva áll.

Tisztelettel: Szijártó József képviselõ

2022-ben a Bethlen G. alapítvány által támogatott
emlékhely kialakítása
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PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ

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

NYITVA TTARTÁS

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) 

Energia-ttakarékossági ookok
végett aa FFaluház nnormál
mûködése ideiglenesen

szünetel!

Elérhetõségek:
Pámer Ildikó

06-30/9964130.
E-mail:

tengelicifaluhaz@freemail.hu

facebook.com/faluhaztengelic
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ

2022. december 13.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 3.szá-
mú módosítását egyhangú döntéssel fogadta el a képviselõ-
testület. A módosítás következtében a költségvetés bevételi és
kiadási fõösszege 179.631.365.- Ft-tal emelkedett.
A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõkkel
kapcsolatban két rendeletet alkottak meg a képviselõk. Az
egyik a köztisztviselõk illetménykiegészítésére vonatkozik,
amely szerint minden köztisztviselõ 20 %-os illetménykiegé-
szítésre jogosult 2023-ban is. A másik rendelet a köztisztvise-
lõi illetményalapot határozza meg 2023-ra, melynek összege
az elõzõ évekhez hasonlóan 46.380.- Ft.
Elfogadta a testület az önkormányzat 2023. évi belsõ ellenõr-
zési tervét, melynek témája a leltározási, selejtezési tevékeny-
ség ellenõrzése lesz.
Beszámolót hallgatott meg és fogadott el a képviselõ-testület
a 2021. évi adózási tevékenységrõl. A beszámoló részletezi az
adózással kapcsolatos tevékenységet, annak eredményessé-
gét, az adóalanyok számát, az adóbevételek alakulását, a behaj-
tási cselekményeket, és azok eredményességét. 
Jogszabályi elõírásnak eleget téve elfogadta a testület a tanya-
gondnoki szolgálat és az étkeztetés, valamint a közfoglalkozta-
tás 2022. évi tevékenységérõl szóló beszámolót. A tanyagond-
noki tevékenységet továbbra is 1 fõ látja el, illetve további 1 fõ
helyettesként mûködik közre.  A tanyagondnok napi feladatai
közé tartozik az ebéd kiszállítása (átlagban 70 fõnek), bevásár-
lásban közremûködés, betegek háziorvoshoz történõ beszállí-
tása, gyógyszerek kiváltása. A szociális étkeztetést az idei évben
havonta több mint 80 fõ vette igénybe, elsõsorban a 65 év fe-
letti korosztályból. A közfoglalkoztatottak száma az év elején
7 fõ volt, ez a szám az év végére 2 fõvel csökkent. Feladataik
elsõsorban karbantartási munkákból álltak, így többek között
zöldterületek gondozására, temetõk karbantartására, járdák
felújítására, árkok karbantartására, közintézményekben kar-
bantartási, felújítási feladatokra vonatkoztak. Az önkormány-
zat 3,5 millió forinttal járult hozzá a foglalkoztatásukhoz.
A testület szintén elfogadta a 2023. évre vonatkozó munkaterv-
ét. Utolsó napirendi pontban két szolgálati lakás bérlõjével kö-
tött lakásbérleti szerzõdés meghosszabbítására is sor került. 
Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a
település honlapján: www.tengelic.hu.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

ORVOSI
RENDELÕ

CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

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
Kedd 08:00 – 10:00
Szerda 08:00 – 12:00
Csütörtök 08:00 – 12:00
Péntek 08:00 – 12:00

Tengelic-SSzõlõhegy
2022.10.01-tõl rendelés csak
Tengelicen (miden rendelési
napon), elõzetes telefonos

bejelentkezéssel.

FOGORVOS
Tengelic, Rákóczi u. 8. 

Rendelési idõ:
kedd: 114:00-116:00 óóra
Csak elõzetes idõpont 

egyeztetéssel
Tel: 006-220/398-44521

Csecsemõ ttanácsadás
Kirrály EErrikaa vvéddõnnõ

Kedd 10:00 –– 112:00
Idõpont egyeztetés szükséges. 

Iskolaorvosi rrendelés
Nincs

Belgyógyászati sszakrendelés
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 ttartás: 

Hétfõ: 10:00 - 13:00
Kedd: 08:00 - 10:00
Szerda: 08:00 - 11:00
Csütörtök: 08:00 - 10:00
Péntek:        07:30 - 09:30

Ügyelet
Paks, TTolnai uu. 22. ssz.

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.

***

Felhívás
Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete javaslat-
tételi felhívást tesz közzé "Tengelic Községért" kitüntetõ cím
2023. évi adományozására. A cím adományozására javaslatot
tehetnek a képviselõ-testület tagjai, a községben mûködõ tár-
sadalmi szervezetek, egyesületek, közösségek, gazdasági szer-
vezetek, bármely tengelici lakos.

"Tengelic Községért" kitüntetõ cím adományozható azon
személyeknek, szervezeteknek, akik a község fejlesztésében
az egészségügyi, kulturális, mûvészeti, oktatási, sport és tár-
sadalmi, gazdasági életében, annak bármely ágában kiemel-
kedõen hasznos, megbecsülést kiváltó tevékenységet végez-
tek és ennek révén a község értékét növelõ maradandó ered-
ményeket értek el.

Az írásba foglalt javaslatokat 2023. január 31. napjáig kell a
Képviselõ-testületnek címezve a Polgármesterhez benyújta-
ni.

A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell a személy (szer-
vezet) adatain kívül a személynek (szervezetnek) a javaslat
alapjául szolgáló tevékenységének bemutatását.

A Képviselõ-testület a 2023. február havi ülésén dönt a ki-
tüntetõ cím odaítélésérõl.

Gáncs István polgármester


