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Tisztelt Betegek!

2021. 09. 20-tól változik a rendszeresen szedett
gyógyszerek felírásának rendje, ez keddi, szerdai
és pénteki napokon lesz 8-tól 11 óráig, kizárólag a
rendelõi telefonszámon.
Postaláda is kihelyezésre kerül, melybe bedobha-
tó a kért gyógyszerek listája természetesen pontos
betegadatokkal (NÉV, SZÜLETÉSI IDÕ).
Gyógyszerfelírást ne a patikában várakozva kérje-
nek, mert 5 percen belül ezt sajnos nem tudjuk
megoldani. A „felhõben” lévõ gyógyszerekrõl nincs
lehetõségünk információt adni, erre nincs kapaci-
tásunk, erre Önök figyeljenek (pl. az ügyfélkapu
igénybevételével).
A táppénzes állományba vételt, a kórházi kezelések
utáni táppénzigényt csak személyes megjelenést
követõen végezzük.
Útiköltségpapír-igényüket, rendszeresen szedett
gyógyszerek felírását, idõpontot orvosi vizsgálat-
ra, beutalót szakrendelésre, „gyógyszerfelírást a
kutyusnak”, „igazolást, mert elaludtam”, vizsgálati
eredményekrõl érdeklõdést, ápolási díjhoz igazo-
lást, stb. a rendelõi telefonszámon /432-200/ in-
tézzék.
A rendelési idõ alatt ezentúl csak a rendelõi tele-
fonszám /74-432-200/ lesz elérhetõ, rendelési idõn
túl kizárólag sürgõs esetben hívható a megadott
mobilszám /30-6853284/, nem gyógyszerfeliratás
miatt!
Fogászati javaslatra a beteg közvetítésével nem
írunk gyógyszert, a fogorvosok számára is elérhe-
tõ az EESZT rendszer, és õk is tudnak antibiotiku-
mot, fájdalomcsillapítót felírni.
A megszokott rendelési idõ annyiban változik, hogy
hétfõnként 12 és 14 óra között prevenciós rende-
lés lesz elérhetõ, mely a következõket jelenti:

● elõjegyzett páciensek számára egészségi ál-
lapotfelmérés

● védõoltások ajánlása
● szûrés
● krónikusbeteg-gondozás
● egészség tanácsadás

Vérvétel változatlanul a hónap elsõ és harmadik
hétfõjén lesz reggel 7:30 és 8:30 között.
Köszönöm azon betegek empátiáját, akik a várat-
lan helyettesítési idõszakot türelemmel viselték.
Néhány felháborodott, türelmetlen megjegyzést
is volt szerencsém sajnos hallani ezzel kapcsolat-
ban. Ehhez csak annyi hozzáfûznivalóm van: „A
valóság megértésének elmélete a bölcsesség, gya-
korlata pedig az együttérzés.”

Köszönöm: Dr. Dömötör Zita

TANULMÁNYOZZA A 4. OLDAL RENDELÉSI 
IDÕKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓIT IS!

Hagyományo" rzés Tengelicen 
a szüret jegyében

A 3T Civil Szervezet rendezésé-
vel szeptember elsõ szombatján
- egy év kihagyást követõen - a
szüreti felvonulás alkalmával is-
mét énektõl, zenétõl és patado-
bogástól voltak hangosak telepü-
lésünk utcái. 

A menet elsõként a Bíróné kikérésére indult, majd a csikósok ostor-
csattogással, a népviseletbe öltözött párok zenével és énekszóval kísér-
ték végig a bírói pár hintóját a falu utcáin. Hagyományokhoz hûen te-
lepülésünk több pontján a Kisbíró hangos dobpörgést követõen, rím-
be szedve hirdette ki községünk híreit. A szüreti mulatságra kilátogató
vendégeinket házi süteménnyel és frissítõvel kínáltuk.

Az idei ünnepen végre elérkezett a várva várt alkalom, amikor a
2019. évben elnyert pályázati forrásból varratott bíróné, csõszgazdáné,
csikósgazdáné és magyaros nõi népviseleti öltözeteinket és kiegészítõ-
iket a nagyközönségnek bemutathattuk.

A felvonulást követõen a falu központjában színes mûsor szórakoz-
tatta az egybegyûlteket. Elsõként a Tengelici Mézeskalács Óvoda Katica
csoportos gyermekeinek szüreti mûsorához tapsolhattunk, majd a
Nagydorogi Búzavirág Egyesület táncosai ropták a táncot. Végezetül a
Vaga Banda tagjai gólyalábakon egyensúlyozva, minket nézõket is be-
vonva, népzenei kísérettel fergeteges hangulatot varázsoltak elénk, vá-
sári komédiás stílusban.

A hagyományok felelevenítését követõen idén is ünnepi vacsorával
vártuk a felvonulókat. A nap végén a hajnalig tartó táncos mulatsághoz
a Karaván Zenekar húzta a talpalávalót.

A falu apraját-nagyját összefogó és megmozgató szüreti mulatság
Tengelic Község Önkormányzatának, a Tengelici Mézeskalács Óvodá-
nak, a Faluháznak és községünk civil szervezeteinek, lelkes önkéntese-
inek és támogatóinak, valamint a Nemzeti Együttmûködési Alap támo-
gatói közremûködésének köszönhetõen valósulhatott meg.

Köszönjük minden résztvevõnek és közremûködõnek a rendezvény-
hez nyújtott támogatását!

3T Civil Szervezet

(Folytatás a 2. oldalon)
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Iskolai hírek – szeptember

Egy iskola életében a csengõ mindig különös jelentõséggel bír
– fõként, ha hosszú idõ után újra megszólal, jelezve, hogy kez-
dõdik egy újabb tanév. Újabb, mindig más, mint az elõzõ volt.

„Számoltam a napokat már!” – mondja izgatottan az elsõs.
„Annyi mindenre nem jutott idõ.” – moroghat a felsõs.
„Ideje volt már!” – mondja megkönnyebbülten a szülõ,
Na és a pedagógus: „Jaj, hát, a szünet? Ahhoz soha nem si-

kerül hozzászokni!”
A tanévkezdésrõl szándékosan sarkítottak ezek a vélemé-

nyek. De valljuk meg õszintén, hogy iskola dolgában a szerep-
lõk között egyetértés van abban, hogy mindenki várta már a
szeptember 1-jét.

Kívánom, érezzétek jól magatokat az iskolában, és figyelje-
tek mindig a tanítóitok szavára!

Tisztelt Szülõk!

Számos kérdés foglalkoztat bennünket a tanévkezdéskor.
Ezek között elsõ helyen áll az, hogy két covid-tanév után, lesz-
e harmadik is. Bátor ember, aki erre ma tudja a helyes választ.
Csak remélni lehet, hogy nem kell visszatérnünk a digitális
oktatáshoz, melyre jó esélyünk van. Dolgozóink többsége fel-
vette az oltást, és ha ma még kisebb számú résztvevõvel, de el-
kezdõdött a 12 évesnél idõsebb általános és középiskolás ta-
nulók oltása is. A legutóbbi központi szabályozást figyelembe
véve - a kötelezõ higiénia szabályait betartva -a korábbi korlá-
tozások, szigorítások visszavonásával indul a tanév. A szülõk
végre újra bejöhetnek az iskolába, és belépéskor nem lesz kö-
telezõ a testhõmérséklet-mérés. A maszk viselése sem kötele-
zõ, de nem is korlátozott. Fertõzöttség, karantén esetén vi-
szont a korábbi szabályok érvényesek.

A magunk részérõl mindent elkövetünk, hogy elkerüljük a
járvány iskolai terjedését és ennek érdekében, ha az indokolt
lesz, szigorítunk újra a szabályokon. Kérjük a kedves szülõket,
hogy ebben a küzdelemben legyenek megértõk és segítsék
elõ az eredményes védekezést, azzal is, hogy tünetek, fõként
láz esetén ne küldjék a gyermeket iskolába! Forduljanak rög-
tön az orvoshoz

(Részletek a tanévnyitó beszédbõl)

Szijártó József tagintézmény-vezetõ

Tizenöt kis nebulóval indult az első osztály
(A képen hátul balról Havasiné Pete Ildikó osztályfőnök, mellette

Schneiderné Balogh Anett pedagógiai asszisztens

Hagyományo" rzés Tengelicen 
a szüret jegyében

(Folytatás az 1. oldalról)
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Részletek a kitüntetõ címre való lakossági felterjesztésbõl:
„Indoklás: Ha a lokálpatrióta szót definiálni szeretném Tenge-
licen, akkor azt írnám: Tóth Károly. Lehet, hogy ez egy kicsit
megmosolyogtató, de ha végig nézzük a több évtizedes tevé-
kenységét a faluban, akkor ehhez nem férhet kétség.

Melyek ezek a dolgok?
Kultúra: Tengelicen szinte valamennyi kulturális esemé-

nyen részt vesz. Vannak, melyeken aktívan, némelyiken, mint
a közönség egy tagja, vagy éppen, mint anyagi támogató.

Sport: Fiatal korában aktívan sportolt. Kilenc éven át volt a
Tengelici TSZ SK elnöke. Vezetõi munkájának elismerése-
ként "Tolna megye Sportjáért" kitüntetésben részesült. 2002
évben megalakította az Öregfiúk Futballisták Baráti Társasá-
gát, mely a mai napig aktívan mûködik (sajnos "vesztesége-
ink" miatt egyre kisebb létszámmal.)

Falu: A rendszerváltás elõtt több cikluson keresztül volt kép-
viselõ (akkor tanácstagnak hívták), 1990-1994-ig önkormány-
zati képviselõként tevékenykedett. Habitusa, hozzáállása 

a helyi döntésekben mindig építõ jellegû, de szükségszerûen
kritikus is volt. Közmeghallgatás a mai napig elképzelhetetlen
nélküle. Helytörténeti kutatásai közül kiemelkedik a Csapó-
család múltjának feldolgozása és terjesztése. Több éven keresz-
tül volt a helyi Vöröskereszt szervezet elnöke.

Egyházi szerepvállalás: 1979-tõl (édesapja halála óta) presbi-
ter, ettõl kezdve Egyházmegyei tanácsos és Egyházmegyei kül-
dött. 1999-tõl a Tengelici Református Egyházközség gondno-
ka. Elhivatottságát jellemzi, hogy könyvet írt a Tengelici Refor-
mátus Egyházközség történetérõl, tevékenységérõl, többek
közt az 1937. évi templomépítés részleteirõl. Nevéhez fûzõdik
a templom és a parókia felújításának megszervezése is. 

Szakma: 1967-ben elvégezte az Állatorvostudományi Egye-
temet, 1973-ban Szarvasmarha-Egészségügyi Szakállatorvosi
diplomát szerzett. Az aranydiplomáját 2017-ben vette át.
1977. év óta állatorvos Tengelicen. Szakmai munkáját 2008-
ban "Tormay Béla Díj"-jal, 2013-ban "Kentaur Szobor" átadásá-
val (a Kentaur az állatorvoslás jelképe) ismerték el.”

A 2021. év "Tengelic Községért" kitüntetõ cím díjazottja dr. Tóth Károly

Két keréken a Négyökrös szekérhez
Egyesületünk felhívására 2021. szeptember 19-én 20 fõvel félnapos
programra kerekeztünk át Uzdra, ahol a Négyökrös szekér szobor-
csoport átadási ünnepségének lehettünk részesei.

A gyönyörû õszi idõben a csapat lelkesen indult el a mintegy 23
km távolságra lévõ tolna megyei kis településre, Kölesdet és
Borjádot érintve. Az út során kétszer álltunk meg pihenni, elõször
Középhídvégen majd Borjádon, hiszen a kerékpározók között vol-
tak gyermekek és képviseltették magukat az idõsebb korosztályból
is. A lelkesedés ugyan kicsit alábbhagyott az út vége felé köszönhe-
tõen az útviszonyoknak, illetve annak, hogy többször kellett mere-
dek emelkedõkön kerékpározni. 

A lelkesedés ugyan csökkent, de a jókedv töretlen maradt végig,
amig meg nem érkeztünk Uzdra, ahol nagy szeretettel fogadtak
bennünket. Mintegy öt órát töltöttünk el vendéglátóink körében és
délután három órakor kipihenten indultunk vissza Tengelicre. A
visszafelé vezetõ út sokkal könnyebbnek tûnt mindenki számára,
így szinte fele idõ alatt tehettük volna meg a távolságot, ha nem ál-
lunk meg pihenni Középhídvégen.

Az úton a polgárõr autóval és motorral elkísértek bennünket né-
hányan a tengelici polgárõrök közül is, akiknek köszönjük az ön-
kéntes forgalomirányító segítségét, amivel biztosították a veszély-
telen áthaladást az útkeresztezõdéseken, körforgalmakon. Köszön-
jük Csákvári Károly képviselõnek is, hogy a fáradt "utasoknak" és
kerékpárjaiknak rendelkezésre állt az autójával.

3T Civil Szervezet

IDÕSEK NAPI ÜNNEPSÉG
ÉS A "TENGELIC KÖZSÉGÉRT"

KITÜNTETÕ CÍM ÁTADÁSA
2021. szeptember 9-én került sor az Idõsek Világnapjának
megünneplésére a Faluházban. A szívmelengetõ ünnep-
séget sokan tisztelték meg jelenlétükkel, melynek során
külön figyelemmel és 1 szál rózsával köszöntötték a 80 és
90 éves polgártársainkat. A jó hangulatról Straub Dezsõ
színmûvész ajándékmûsora gondoskodott.
Záró programként a megjelentek egy kis süteményes, koc-
cintós, beszélgetõs vendéglátás keretében élvezhették
egymás társaságát.

Az idõsek köszöntése elõtt került sor a "Tengelic Községért"
kitüntetõ cím átadására. Ezúttal dr. Tóth Károly vehette át
az elismerést Kajsza Béla alpolgármester úr kezébõl. 
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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

A járványhelyzet fennállása
idejéig nincs tervezett
program. Az esetleges

változásokról plakátokon és
egyéb információs felületeken

tájékoztatjuk önöket.
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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
A rendelés a veszélyhelyzet

végéig szünetel.

FOGORVOS

Tengelic, Rákóczi u. 8.
szám alatti rendelõben.

Rendelési idõ:
kedd: 14:00-16:00 óra

Csak elõzetes idõpont 
egyeztetéssel

Tel: 06-20/398-4521

Csecsemõ tanácsadás
Kedd 10:00 – 12:00

A rendelés idõpont egyeztetés-
sel mûködik. Szept. 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
Munkaszüneti napokon és
ünnepnap: 8 órától másnap
reggel 8 óráig (24 órás ügyelet).

OLVASSA EL AZ 1. OLDALON 
TALÁLHATÓ TÁJÉKOZTATÓT IS!

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ

2021. szeptember 21.
A napirendi pontok tárgyalását megelõzõen az önkormányzat
nevében Polgármester Úr elismerését és megbecsülését fejez-
te ki a Kincses Tolna Megye Értékvetélkedõn elért I. helyezé-
sért Gyöngyösi Lilinek, Katz Dórának, Tóth Alexandernek és
Szabó Gergõ Zoltánnak és az õket felkészítõ pedagógusoknak.
A napirendi pontok tárgyalását a Paksi Rendõrkapitányság be-
számolójának megtárgyalásával kezdte a képviselõ-testület. A
beszámoló bemutatta 2020. évre vonatkozóan a rendõrkapi-
tányság illetékességi területéhez tartozóan a közbiztonság hely-
zetét, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseket és az azok-
kal kapcsolatos feladatokat. Joó Endre közrendvédelmi osztály-
vezetõ tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy Tengelicen a
2020-as évben 21 bûncselekmény történt, amibõl 4 közlekedé-
si bûncselekmény volt. 9 esetben tulajdon elleni szabálysértés
miatt jártak el. Egyébként községünk közbiztonsági helyzete
stabil. 
A képviselõk elfogadták az önkormányzat 2021. évi I. félévi gaz-
dálkodásáról szóló tájékoztatót. Ennek alapján az önkormány-
zat 352.084.851.- Ft kiadást (51% ) és 325.585.523.- Ft (71 %) be-
vételt teljesített. Emellett tájékoztatót hallgattak meg a 2021.
szeptember 10-i állapot szerinti adóhátralékok összegérõl. Az
adóhátralékok összege 3.695.929.- Ft, ami az elõzõ idõszakhoz
képest több mint a felére csökkent.
A testület a Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsõdével kapcsolat-
ban három döntést hozott:
Elfogadták a 2020/2021-es nevelési évrõl szóló beszámolót, a
2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervet, valamint
az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatát.
Tóthné Csapó Sára könyvtáros 2021. szeptember 2-tól megbí-
zási szerzõdés keretében látja el a könyvtárosi feladatokat. Köz-
alkalmazotti jogviszonya nyugdíjazására tekintettel megszûnt,
de megbízási szerzõdés keretében vállalta a feladatot. A megbí-
zási szerzõdést a testület elfogadta.
A Mezõföldvíz Kft. által elkészített, a víziközmû rendszerekre (
ivóvíz, szennyvíz) vonatkozó 10 éves gördülõ fejlesztési tervet
szintén jóváhagyták a képviselõk. A terveket jóváhagyásra még
meg kell küldeni a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási
Hivatalhoz.
Négy településképi bejelentési eljárással kapcsolatos határozat
született terasz építése, homlokzat festése és melléképület bõ-
vítése tárgyában.
Kõrösi-Bölcsföldi Eszter védõnõ helyett -gyermekvállalása mi-
att - 2021. szeptember 26-tól várhatóan két évig a védõnõi fel-
adatokat Király Erika látja el településünkön egészségügyi szol-
gálati jogviszony keretében a képviselõ-testület döntésének
megfelelõen.
Az elõzõ testületi ülésen döntöttek arról a képviselõk, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévõ IVECO DAILY típusú gépjár-
mûvet versenyeztetés útján értékesíteni kívánja. A pályázat si-
keres volt és a testület úgy döntött, hogy Szatmárcseke Község
Sportegyesületének, mint pályázati nyertesnek értékesíti a gép-
jármûvet 4.700.000.- Ft vételárért.
Határozat született arról, hogy közös megegyezéssel megszün-
teti a képviselõ-testület a Gagarin u. 2. szám alatt lévõ szolgála-
ti lakásra vonatkozó – Kiltau András mezõõrrel kötött – lakás-
bérleti szerzõdést.
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.

KÖNYVTÁR
NYITVATARTÁSI IDÕ

hétfõ 10:00 - 12:00 és
13:00 - 14:00

kedd zárva
szerda 10:00 - 12:00 és

14:00 - 16:00
csütörtök10: 00 - 11:00 és

14:00 - 18:00
péntek 13:00 - 16:00

A járványhelyzet miatt kérjük a
kedves érdeklõdõket, hogy a
könyvtári rendezvények látoga-
tásához és a könyvtári szolgál-
tatások igénybe vételéhez a
Rákóczi utca felõli bejáratát
használják.


