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Népszámlás elhalasztása ❖ Közérdekû: Adóbefizetési határidõ 

NÉPSZÁMLÁLÁS ELHALASZTÁSA

A jelenlegi járványhelyzetben az adatszolgáltatók és a számlá-
lóbiztosok egészségének védelme érdekében a kormány olyan
döntést hozott, hogy a népszámlálást késõbbi idõpontra kell
halasztani.
A 45/2021. (II. 5.) Korm. rendelet szerint – mely a 2021. feb-
ruár havi Tengelici Hírmondó lapzárta után került kihirdetés-
re –, a népszámlálást 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló ál-
lapot szerint kell majd végrehajtani 2022. október 1. és 2022.
november 30. között.
A fentiekre tekintettel a 2021. évi népszámlálás elmarad, to-
vábbá az újságban megjelent „2021. évi népszámlálásról” tár-
gyú cikk aktualitását vesztette.

Megértésüket köszönöm!
Tolnai Lászlóné jegyzõ

KÖZÉRDEKÛ
Emlékeztetjük a tisztelt lakosságot, hogy 2021. év elsõ félévi
adófizetési határideje 2021. március 16. Kérjük az adófizetõ-
ket a határidõ betartására.

Gépjármûadó
Ismételten tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az egyes
adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény
alapján a belföldi gépjármûvekkel kapcsolatos adóhatósági
feladatokat 2021. január 1-jétõl már az állami adó- és vám-
hatóság (NAV) látja el.

Talajterhelési díj
Díjfizetésre kötelezettek: Tengelic község közigazgatási terü-
letén a természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezetek (kibocsátó), akik a mûszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá és a helyi
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó
szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztáro-
zót is - alkalmaz.
A díj bevallása és megfizetése: a talajterhelési díjat a kibo-
csátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgy-
évet követõ év március 31-ig.
Ha a kibocsátó év közben köt rá a közcsatornára, díjfizetési
kötelezettsége a csatornadíj fizetési kötelezettség keletkezé-
sének idõpontjával szûnik meg.
Talajterhelési díj bankszámlaszám: 70600085-11105305
Bejelentési kötelezettség: a díjfizetési kötelezettség meg-
szûnését a kibocsátó köteles az önkormányzati adóhatóságnál
bejelenteni. A bejelentéssel egyidejûleg elszámol az addig fi-
zetett díjelõleggel.
Mentesség: Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-tes-
tületének 9/2018 (VIII. 10.) önkormányzati rendeletének 4. §-
a alapján mentes a tárgyévtõl az éves díjfizetési kötelezettség
alól az az egyedül élõ lakossági kibocsátó, aki a tárgyévben be-
tölti a 70. életévét.
A Polgármesteri Hivatalban adóügyekkel az alábbi ügyintézõ fog-
lalkozik: Felleg Tímea, Tengelic, Rákóczi u. 11. Tel.: 06-74/432-122

Tolnai Lászlóné jegyzõ

Ebben a vírusterhes idõszakban csak a szívünkben
emlékezhetünk 1848. eseményeire és az akkori hõ-
sökre. Örök tisztelet a nagy elõdöknek, tettük legyen
útmutató a jelen és az eljövendõ nemzedék számára! 

„Ebben az országban 1867 óta nem volt kormány, nem
volt politikai mozgalom, amelyik ne vallotta volna ma-
gáénak 1848 márciusa örökségét, sõt, ne tartotta volna
magát március folytatójának és betetézõjének. Mitõl
van egy közel másfél évszázados eseménynek ilyen má-
ig tartó sugárzása, és mi lehet benne az, ami ennyire
mindenkihez szól? A válasz az lehet, hogy március tizen-
ötödike születésnap: a modern, az európai, a nagyko-
rú Magyarország születésnapja. Jogos büszkeséggel ün-
nepelünk ezen a napon, hiszen olyan valamire emléke-
zünk, amit mi csináltunk, és nem olyanra, ami csak tör-
tént velünk.
…
A márciusi ifjak tudták, hogy megérett az idõ a korsze-
rû Magyarország megteremtésére. Tudták azt is, hogy
ezt a gyõzelmet egyszerre három hadszíntéren kell vív-
niuk. Voltak szent szövegeik, egy mozgósító erejû irodal-
mi alkotás és egy radikális tömörségû politikai prog-
ramtervezet. Mindkettõt, a Nemzeti dalt is, a Tizenkét
pontot is az idõ kovácsolta ilyen tömörré. 
…
A nép és a politikusok összefogásával sikerült az összes
fontos egyéni és kollektív szabadságjogokat egyetlen
csepp vér kiontása nélkül kivívni. Ezért van az, hogy va-
lahányszor azóta bármelyik szabadságjogon sérelem
esik – és a magyar történelemben erre, sajnos, 
nemegyszer akadt példa –, újra és újra az egész ország
merít erõt abból a bizonyos márciusból. A jogokat vol-
taképpen elég egyszer kivívni - de szívósan, gondosan,
következetesen õrizni kell, fenntartani, mint egy gyö-
nyörû épületet. És tudni kell, hogy a honfoglalás és a ke-
reszténység felvétele óta ez a nap volt a legnagyobb ese-
mény az ország és a nemzet életében.”

Forrás: BUBIKON
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Magyar történet múzsája,
Vésõd soká nyúgodott.
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!

Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt.

Csattogjatok, csattogjatok,
Gondolatink szárnyai,
Nem vagytok már többé rabok,
Szét szabad már szállani.

Szálljatok szét a hazában,
Melyet eddig láncotok
Égetõ karikájában
Kínosan sirattatok.

Szabad sajtó!... már ezentul
Nem féltelek, nemzetem,
Szívedben a vér megindul,
S éled a félholt tetem.

Ott áll majd a krónikákban
Neved, pesti ifjuság,
A hon a halálórában
Benned lelte orvosát.

Míg az országgyülés ott fenn,
Mint szokása régóta,
Csak beszélt nagy sikeretlen:
Itt megkondult az óra!

Tettre, ifjak, tettre végre,
Verjük le a lakatot,
Mit sajtónkra, e szentségre,
Istentelen kéz rakott.

És ha jõ a zsoldos ellen,
Majd bevárjuk, mit teszen;
Inkább szurony a szivekben,
Mint bilincs a kezeken!

Föl a szabadság nevében,
Pestnek elszánt ifjai!...-
S lelkesülés szent dühében
Rohantunk hódítani.

És ki állott volna ellen?
Ezren és ezren valánk,
S minden arcon, minden szemben
Rettenetes volt a láng.

Egy kiáltás, egy mennydörgés
Volt az ezerek hangja,
Odatört a sajtóhoz és
Zárját lepattantotta.

Nem elég... most föl Budára,
Ott egy író fogva van,
Mert nemzetének javára
Célozott munkáiban.

S fölmenénk az õs Budába,
Fölrepültünk, mint sasok,
Terhünktõl a vén hegy lába
Majdnem összeroskadott.

A rab írót oly örömmel
S diadallal hoztuk el,
Aminõt ez az öreg hely
Mátyás alatt ünnepelt! -

Magyar történet múzsája,
Vésd ezeket kövedre,
Az utóvilág tudtára
Ottan álljon örökre.

S te, szivem, ha hozzád férne,
Hogy kevély légy, lehetnél!
E hõs ifjuság vezére
Voltam e nagy tetteknél.

Egy ilyen nap vezérsége,
S díjazva van az élet...
Napoleon dicsõsége,
Teveled sem cserélek!

Petõfi Sándor: 15-dik március, 1848.

HÍRES EMBEREK GONDOLATAI

A SZABADSÁGRÓL

„Tudd meg: szabad csak az, akit
Szó nem butít, fény nem vakít,
Se rang, se kincs nem veszteget meg.
Az, aki nyíltan gyûlölhet, szerethet,
A látszatot lenézi, meg nem óvja,
Nincs letagadni, titkolni valója.”

(Heltai Jenõ)

„Az én vezérem bensõmbõl vezérel!
Emberek, nem vadak -
elmék vagyunk!
Szivünk, mig vágyat érlel,
nem kartoték-adat.
Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,
jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!” 

(József Attila)

„Vegyenek el mindent, csak szabad sajtót
adjanak, s nemzetem szabadsága, boldogsága
fölött kétségbe nem esem.” 

(Kossuth Lajos)

„Hitünknek, lelkiismeretünknek és régi
törvényeinknek szabadságát minden aranynál
feljebb becsüljük.” 

(Bocskai István) 

„Nem sokaság, hanem / Lélek s szabad nép tesz
csuda dolgokat.”

(Berzsenyi Dániel)

A PESTI HÍRLAP 1848. MÁRCIUS 16-I
CIKKE A 15-I ESEMÉNYEKRÕL

(részlet)
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OLVAS-E ÖN ELEGET?
A COVID19 vírus miatti helyzet rákényszerített minket,
hogy megszokott, többnyire mások által lehetõvé tett,
vagy szervezett "konzerv" szabadidõs programjaink he-
lyett önmagunk gondoskodjunk saját szórakozásunkról.
Azt hinné az ember, hogy mint ilyen elsõ helyen az olva-
sás jut eszébe mindenkinek, hiszen olcsó, szórakoztató és
hasznos idõtöltés, ami egyedül is remekül mûvelhetõ. 

Egy, a közelmúltban napvilágot látott felmérés szerint
azonban kiderült, hogy még egy világjárvány sem tudott
változtatni olvasási (vagy inkább nem olvasási) szokásain-
kon. A felmérési adatok kimutatták, hogy a 2005. évi ku-
tatási eredményekhez viszonyítva 12 százalékponttal
esett vissza a könyvolvasó felnõttek aránya. 2020-ban a
felnõtt magyar lakosság 13%-a olvasott rendszeresen (leg-
alább hetente), míg 2005-ben ez a szám 25% volt. A vizs-
gált idõszak egészét tekintve 2020-ban volt a legalacso-
nyabb mind a rendszeresen, mind az alkalomszerûen olva-
sók aránya. A teljes felnõtt magyar társadalmat reprezentá-
ló kutatás szerint a könyvet sohasem olvasók közül a leg-
többen azt említették okként, hogy egyszerûen nem szeret-
nek olvasni (45%), míg a második leggyakrabban említett
indok az idõhiány (33%). Említésre méltó, hogy 2002-ben és
2005-ben a nem olvasó népesség jóval kisebb arányban
mondta azt nyíltan, hogy nem szeret olvasni (22%, illetve
17%); a korábbi felmérések alkalmával inkább az idõszûkére
hivatkoztak elsõsorban (2002-ben 39%, 2005-ben pedig
46%).

Elgondolkodtató, hogy miért engedhetjük meg magunk-
nak azt a luxust, hogy napjainkban elhanyagoljuk az olvasást,
hiszen az olvasás nemcsak az írás értelmezését jelenti, hanem
az összes körülöttünk lévõ rendszer felfogásának képességét
is takarja, azaz az így szerzett ismeretek tesznek minket képes-
sé a világban való boldogulásra és annak minõségére.

A régmúlt idõkben az uralkodó réteg
leghatékonyabb fegyvere volt a lakosság túl-
nyomó többségének tudatlanságban tartása, vagyis
az írni-olvasni tanulás megakadályozása. Még a 19.
században sem volt általános, hogy valaki kedve
szerint tanulhasson/mûvelõdhessen/szórakozhasson
a könyvek segítségével. Mára ugyan gyakorlatilag meg-
szûnt az analfabetizmus, viszont megjelent egy új ijesz-
tõ fogalom, a funkcionális analfabetizmus, ami nagy
mértékben köszönhetõ annak a jelenségnek, hogy
nem olvasunk eleget. 

A funkcionális analfabetizmus olyan mûveltségi ál-
lapot, amelyben az írás-olvasás képességének a szintje
egyre kevésbé teszi lehetõvé az új információk befoga-
dását és közlését, az új tudás megszerzését, feldolgozá-
sát és kezelését, a személyközi interakciók lebonyolítá-
sát. Egy funkcionálisan analfabéta személy nem képes
az írás, olvasás, számolás alapvetõ mûveleteire, és ennek
következtében nem tud integrálódni a társadalomba, an-
nak egyenlõ, egyenrangú tagjaként.

Az okok többfélék lehetnek, az UNESCO szakemberei
többek között az elektronikus-vizuális tömeghatást, mint
például az internet és a televízió, valamint a szociokul-
turális helyzetet tekintik magyarázatnak. Természetesen
sok más ok is közre játszhat, de a szomorú végeredmény
az, hogy bár fiatalkorúak az általános iskolás éveik alatt el-
sajátítják az írás, olvasás és számolás mûvészetét, azonban
ettõl függetlenül az iskolából kikerülõk 30%-a funkcionális
analfabéta marad. Megdöbbentõ adat lehet, hogy a fiatalok
körében sokaknak már egy egyszerû adatlap kitöltése vagy
önéletrajz megírása is komoly gondot jelenthet, nem is be-
szélve az esélyekrõl a munkaerõ piacon. 

Érdemes ezeken elgondolkodni és érdemes feltenni ma-
gunknak a kérdést, hogy olvasási szokásainkkal vajon sze-
mély szerint hogyan áll a helyzet. Sosem késõ elkezdeni az ol-
vasást, vagy visszaszokni rá.

BRM

10 éves a Faluház
Nagy érdeklõdés övezi a Faluház felújításának 10 évfordulójára ren-
dezett fotókiállítást. Már eddig is nagyon sokan tekintették meg
közös emlékeink képi dokumentumait, és nagy örömünkre van-
nak rendszeresen visszatérõ látogatók is. Ha még nem látták a kiál-
lítást, tegyenek egy üdítõ sétát a katolikus templom kerítése men-
tén és szemezgessenek a több száz kép közül!
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ORVOSI
RENDELÕ

PETÕFI
SÁNDOR
FALUHÁZ

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

NYITVA TARTÁS

2020. szeptember 1-tõl 
visszavonásig:

Az intézmény az alábbi
események, programok
alkalmával lehet nyitva:

iskolai tevékenység
szakkörök

zeneoktatás
civil szervezetek gyûlései 

(elõre egyeztetve a
mûvelõdésszervezõvel) 
Vasárnap:    Szünnap

Elérhetõségek:
Pámer Ildikó

06-30/9964130.
E-mail:

tengelicifaluhaz@freemail.hu
facebook.com/faluhaztengelic

IMPRESSZUM
Tengelici Hírmondó Kiadja: Tengelic Község Önkormányzata 

A kiadásért felel Gáncs István polgármester, szerkeszti: Bátainé Réti Márta.
A szerkesztőség címe: 7054 Tengelic, Rákóczi u. 11. • E-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu. 

Tördelés: Árki Attila• Nyomtatás: Böcz Nyomda Kft. Szekszárd. Felelős vezető: Böcz Sándor. ISSN 2559-9232

CSALÁDORVOS
Dr. Dömötör Zita

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

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.

Rendelési idõ:
Tengelic

Hétfõ 09:00 – 15:00
Szerda 08:00 – 12:00
Csütörtök 08:00 – 12:00
Péntek 08:00 – 12:30

Tengelic-Szõlõhegy

Kedd 08:00 – 10:00
A rendelés csak idõpont

egyeztetéssel a 74/432-200
telefonszámon vehetõ igény-
be. A mobil telefonszám csak
sürgõs esetben és akut légúti

betegség esetén hívható!

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

Iskolaorvosi rendelés
Nincs

Belgyógyászati szakrendelés
Nincs

Házigondozó

Müller Tamásné (06-30/509-
8577) és 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).

Tengelic Község 
Polgármestere

a Kormány által a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemrõl és a hoz-
zá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
feladat-és hatáskörét gyakorolva, a képviselõk véleményének
elõzetes kikérése után, 2021. február 15. napján az alábbi
döntéseket hozta:

Polgármester úr a 2021. évi költségvetési rendelet megalkotá-
sa elõtt megállapította az önkormányzat saját bevételeinek, va-
lamint az adósságot keletkeztetõ ügyletekbõl eredõ fizetési kö-
telezettség összegét a következõ három évre. A saját bevételek
(adók, díjak, pótlékok) összege 40 és 46 millió forint között vár-
hatóak, adósságot keletkeztetõ ügyletek (hitel, lízing, váltó, ér-
tékpapír) 0 forint. 
Tudomásul vette a költségvetés elfogadásáig teljesített bevéte-
leket és kiadásokat. 2021. 01. 01-tõl 2021. 02. 15-ig a teljesített be-
vételek összege 23.002.311.- Ft, a kiadások összege 43.972.805.-
Ft. Ezek a tételek beépítésre kerültek a 2021. évi költségvetésbe.
Döntés született a köztisztviselõk cafetéria, valamint a közalkal-
mazottak és a munkaszerzõdéses dolgozók béren kívüli jutta-
tásának 2021. évi összegérõl. Ennek értelmében az önkormány-
zat cafetériára és béren kívüli juttatásra összesen 6.060.000.- Ft-
ot fordít. 
Az önkormányzat 2021. évi költségvetését a polgármester
455.275.480.- Ft bevételi és kiadási fõösszeggel fogadta el.
Ezen belül a Polgármesteri Hivatal tervezett bevétele
14.605.000.- Ft, tervezett kiadása 113.394.882.- Ft. A kiadások
finanszírozására szolgál a saját bevételek és a 2.135.739.- Ft
pénzmaradvány mellett a 58.235.357.- Ft állami normatíva és a
38.418.786.- Ft fenntartói finanszírozás.
A Mézeskalács Óvoda tervezett bevétele 48.427.900.- Ft állami
normatíva, a 458.363.- Ft pénzmaradvány, valamint a
2.869.738.- Ft fenntartói finanszírozás. A tervezett kiadás
51.756.001.- Ft. Jelenleg a 2021. augusztus 1-jén induló bölcsõ-
de költségvetési számai még nem ismertek. Az idei évben már
nem számolhatunk a gépjármûadóval, az iparûzési adó felével
és az idegenforgalmi adó nagy részével. Emellett szolidaritási
hozzájárulás címen 4.258.078.- Ft-ot kell befizetni az államnak.
Hitelfelvétellel nem számolunk. A civil szervezetek támogatá-
sára kevesebb összeg került tervezésre, mint a tavalyi évben. A
tervek alapján csak a legszükségesebb beruházásokat, felújítá-
sokat végzi az önkormányzat az idei évben. A költségvetés ösz-
szeállításánál az alapvetõ szempontok az alábbiak voltak: az ön-
kormányzat és intézményei mûködõképességének biztosítása,
hatékony kintlévõség kezelés, kötelezõ feladatok finanszírozá-
sának elsõdlegessége.
Véleményezésre került a Zombai Általános Iskola Tengelici Tag-
iskolája felvételi körzetének tervezete is, mellyel Polgármester
úr egyetértett. Megállapításra került, hogy a képviselõk és a
polgármester határidõre teljesítette a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségét.
Alpolgármester úr jóváhagyta a polgármester 2021. évi szabad-
ságolási tervét.
Döntés született a Szolgáltatóházban a volt húsbolt helyiségé-
nek újbóli bérletbe adásáról iparcikk jellegû vegyes kereskedel-
mi tevékenység végzése céljából. A helyiséget 2021. május 1.
napjától lehet bérelni.
Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a te-
lepülés honlapján: www.tengelic.hu.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

ÜGYVÉDI 
FOGADÓÓRA

Dr. Horváth Miklós ügyvéd
a veszélyhelyzet ideje alatt
személyes ügyfélszolgálatot
nem tart, de szükség esetén
telefonon az ügyfelek ren-
delkezésére áll. 
Tel.: 06-30/237-4066

CSALÁDORVOSI KÖZLEMÉNY
Rendszeres gyógyszerek felírása:
hétfõn 11:00-15:00 óra, valamint szerdán és pénteken 8:00-
10:00 óra között, továbbra is e-recept formájában, telefonon
lehetséges (06-74/432-200).


