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Kányádi Sándor
Napsugár hívogató

Tavaszutó, nyárelõ,
meggyet érlelõ,
mézillatú napsugár,
bújj elõ!

Tavaszutó, nyárelõ,
mézet pergetõ,
búzasárga napsugár,
bújj elõ!

Tavaszutó, nyárelõ,
búzát érlelõ,
barna bõrû napsugár,
bújj elõ!

Tavaszutó, nyárelõ,
bõrünk perzselõ,
júniusi napsugár,
bújj elõ!

  

Zenés napsugár
hívogató Tengelicen

(az alkotó és zenekara)

Köszönjük játékos kedvû olvasóinknak, hogy részt vettek játékunkban a
Közösségek Hete rendhagyó, online térben zajlott „rendezvényén”. 
Legkitartóbb játszótársaink Kiltau Ildikó, Király Anikó, Lehõcz Ibolya,
Mészáros Natália és Horváth Balázs voltak. Az ajándéksorsoláson Mészá-
ros Natáliának kedvezett a szerencse, nyereménye egy petúnia virág kas-
pó volt. Gratulálunk a nyertesnek! 

Pámer Ildikó mûvelõdésszervezõ

Közösségek Hete játék-eredmény  Iskolai Hírek  Újra nyit a Faluház  Átértékelések Koronavírus idején
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Szijártó József tagintézmény vezetõ

Iskolai hírek – május

ROTARY CLUB
A Rotary olyan világszervezet, amelyben különbözõ
foglalkozású emberek készek vállalni a humanitárius
szolgálatot. Szakmai és magánéletükben magas eti-
kai alapelveket követnek. Arra törekednek, hogy a vi-
lágban terjedjen a megértés és a jó szándék. Ezeket
az ideálokat ápolják a rotarysok a Rotary Klubokban,
baráti összejöveteleiken. Az egyes rotarysok ezeket az
ideálokat képviselik, és ezek szerint az ideálok szerint
élnek. Teljes mértékben mentes a politikától, nem tá-
mogat politikai pártokat, irányzatokat, és nem fogad
el tõlük semmiféle támogatást.

A Rotary célmeghatározása: a barátság ápolásán
keresztül alkalmat találva hasznosnak lenni mások
számára. A Rotary célja az önzetlen segítõkészség, a
cselekvõ humanizmus a mindennapi életben. A
Rotary ezt a célt a következõ módokon igyekszik el-
érni:

– a barátság ápolásával, amely alkalmat ad hasz-
nosnak bizonyulni mások számára,

– a magán- és hivatásbeli életben a magas etikai
alapelvek, valamint minden, a közösség számára
hasznos tevékenység értékeinek elismerése ál-
tal,

– valamennyi rotarys felelõsségteljes magán-, hi-
vatásbeli és nyilvános tevékenységének támo-
gatásával,

– a jó szándék ápolásával, amely a népek közötti
megértést és békét szolgálja olyan tevékeny em-
berek világközössége által, akiket a segítõkész-
ség ideálja egyesít.

A Szekszárdi Rotary Klub 1998. március 17-én
alakult 17 taggal a pécsi rotarysták biztatásával,
szakmai és erkölcsi támogatásával. Jelenleg 22 aktív
és 8 tiszteletbeli taggal mûködnek. Már az elsõ pro-
jektjeikkel sikerült elfogadtatni magukat a város
polgárai körében. Számos kezdeményezésük évente
visszatérõ projektté formálódott, így a Faddi Gyer-
mekotthon támogatása, a Hospice helyi alapítványá-
nak támogatása, a városi iskolák és tehetséges fiata-
lok segítése. Projektjeikhez az anyagi forrást a klub-
tagok befizetéseibõl, és az általuk szervezett rendez-
vények (rotary bál, koncertek, borárverés) bevéte-
leibõl biztosítják. 

Klubéletük aktualitásait, szervezett programjai-
kat és új projektjeiket honlapjukon követhetik nyo-
mon:

www.rotaryszekszard.hu

Édes volt a visszatérés az óvodába és az iskolába
Valamennyi tengelici óvodás és iskolás részesülhetett abból az
adományból, melyet több megyei iskolához hasonlóan a Rotary
Club Szekszárd juttatott el hozzánk is. Többhetes kényszerû
otthontartózkodás után jöhettek csak a gyerekek, nyithatott ki
újra az óvoda és az iskola. Köszönetünket fejezzük ki a jégkré-
mekért, mellyel az újrakezdés, a viszontlátás még örömtelibbre
sikerült.

Számtalan szebbnél szebb alkotás született a digitális tanrend során, az
otthoni rajzórákon, ezért úgy döntöttünk, hogy Klem Ivett kolléganõnk
gondozásában, kiállítjuk azokat.

Sajnos, mivel a szülõk még mindig „nem járhatnak iskolába”, így az
alsósok által készített munkákban nem gyönyörködhetnek velünk
együtt. A négy paravánból, ezért legalább kettõ fotóját közzétesszük
itt. Az újabb iskolabezárással „tanársegéddé” vált ismét az összes szülõ.
Ezúton köszönjük a szülõk kitartó támogatását, a közös együtt mun-
kálkodást, mely nélkül egyetlen online óra megtartása, a tananyagban
való elõrehaladás sem sikerülhetett volna.
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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).

HÍRES EMBEREK GONDOLATAI AZ ÉLET FONTOS DOLGAIRÓL

A létfenntartáson túl kell, hogy legyenek tevékeny-
ségei az embernek. Ez lehet mûvészet, sport, hobbi,
amiben megtaláljuk életünk magasabb rendû értel-
mét. Erõss Zsolt

Én csak arra figyelmeztetlek benneteket, hogy
a pénzszerzés ne legyen életcélotok. A lélek
nem gazdagszik pénzzel. És nem is szegénye-
dik a pénz fogytával. Gárdonyi Géza

Álmodj, amit csak akarsz, menj, ahova szeret-
nél, légy az, aki szeretnél, mert csak egy életed
van, s csak egy lehetõséged, hogy olyan dolgo-
kat csinálj, amit szeretnél! Paulo Coelho

Minden tettünkrõl számot kell adnunk: egyszer az Is-
tennek ítélõszéke elõtt, sokszor a világ elõtt, minden
pillanatban a lelkiismeretünk elõtt. Ismeretlen

Mindenki a sarat tapossa, de van, aki közben
az eget nézi. Oscar Wilde

Az ember lábának saját hazájában kell gyökeret ver-
nie, de szemeinek a világot kell fürkésznie.

George Santayana

„Nem jutsz el oda, ahova menni akarsz, ha
nem tudod, hol vagy.”
„Ha a szivárványt akarod, az esõt is el kell vi-
selned.” Ismeretlen

Az, hogy milyen boldog az ember, gondolatainak mi-
lyenségén múlik: tehát ügyelj erre, és vigyázz, hogy
ne fogadj be olyan gondolatokat, melyek nem felel-
nek meg az erkölcs és a tisztességes jellem szabálya-
inak. Marcus Aurelius

ÁTÉRTÉKELÉSEK 
KORONAVÍRUS IDEJÉN

„… Arra is rájöttünk, a feleségemmel, hogy milyen jól el
tudjuk tölteni otthon az idõt, hogy mennyit tudunk spó-
rolni azzal, hogy nem veszünk meg felesleges dolgokat, rit-
kábban tankolunk az autóba, vagy épp azzal, hogy otthon
a feleségem süti meg a kenyeret. Ezt a szokásunkat meg-
tartjuk, ahogy azt is eldöntöttük, hogy nem utazunk min-
denáron külföldre nyaralni. Nem rohangálunk el, hiszen
itthon is vannak csodálatos helyek. …

„… Optimista vagyok! Megérzésem szerint amint meg-
felelõ lesz az átoltottság, a korlátozásokat feloldják, ismét
elkezdõdhet a színházi munka is és megnyugodhatunk.”

Szerednyey Béla színész

* * *
„… az életemet, mint az önökét is, megzavarta a Covid-19
nevû piros lámpás dráma. Ez a zavar elkerülhetetlen lett.
Otthon kellett maradnunk, távolságot tartani és maszkot
viselni. Nem mehettünk dolgozni, elvesztettünk állást és
szeretteket, és még azt sem tudtuk, mikor lesz vége. Meg-
ijedtünk, dühösek voltunk. Mindnyájunknak kellett áldo-
zatot hozni, megfordulni, kitartani és boldogulni – rela-
tívan kellett nézni. …

… Ez a piros lámpa befelé kényszerített minket, szó
szerint karanténba zárt, hogy a lelkünkben keressünk
jobb utat elõre. Közben leltárba vettük az életünket és
azt, hogy kik vagyunk benne: mi a fontos, mik a priori-
tások, mi számít. Jobban megismertük a gyerekeinket, a
családunkat és önmagunkat. Olvastunk, írtunk, imád-
koztunk, sírtunk, hallgattunk, sikítottunk, felszólaltunk,
tüntettünk, segítettük a rászorulókat. De mennyit vál-
toztunk, mennyivel lettünk jobbak? …

… relatív, hogy mikor és hogyan látjuk majd a hasznát
annak, amin átmentünk ezekben a vészterhes idõkben.
De ha külön-külön mind azon dolgozunk, hogy a válto-
zásokból egy értékközpontúbb holnap legyen, a piros
lámpás 2020-as év az élet visszapillantó tükrében elke-
rülhetetlenül zöldre változik, és talán az egyik legszebb
idõszaknak látjuk majd.”

Matthew McConaughey amerikai filszínész

TENGELIC KÖZSÉG 
POLGÁRMESTERE

Tengelic Község Polgármestere a Kormány által a 27/2021. (I.
29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel

a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tengelic Község
Önkormányzata Képviselõ-testülete feladat-és hatáskörét gya-
korolva, a képviselõk véleményének elõzetes kikérése után

2021. május hónapban az alábbi döntéseket hozta:

Tengelic Jánosmajorban az 1404-1405-1406 hrsz-ú járdaként
használt ingatlanok az ingatlan-nyilvántartásban kivett orszá-
gos közútként szerepelnek, s mindhárom ingatlan a Magyar
Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelé-
sében áll.
Szükséges lenne a járdák felújítása, melyre az önkormányzat-
nak nincs anyagi fedezete. Pályázati támogatást pedig csak sa-
ját tulajdonban lévõ utakra, járdákra lehet igényelni, emiatt
polgármester úr arról döntött, hogy ingyenes önkormányza-
ti tulajdonba kéri az ingatlanokat. 
A központi orvosi ügyeletben tevékenykedõ orvosok kérésé-
re   10 %-kal megemelésre került az önkormányzat által fize-
tendõ hozzájárulás összege.
A 2020. évi költségvetési rendelet legújabb módosítása ered-
ményeként a bevételi és kiadási elõirányzat 220.778.586.- Ft
növekedést eredményezett, így a 2020-as évet az önkormány-
zat 765.215.451.- Ft bevételi és kiadási fõösszeggel zárta. 
Megalkotta polgármester úr az önkormányzat 2020. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) szóló önkor-
mányzati rendeletet. A pénzügyi, likviditási helyzet az év so-
rán stabil volt. Az önkormányzatnál jelentõs maradvány 
(243.169.091.- Ft) keletkezett, ami megalapozza a következõ
évi költségvetési gazdálkodás stabilitását.

(Folytatás a 4. oldalon)
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ORVOSI
RENDELÕ

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) 

Elérhetõségek:
Pámer Ildikó

06-30/9964130.
E-mail:

tengelicifaluhaz@freemail.hu

facebook.com/faluhaztengelic

Rendszeres programok

minden csütörtök 14 óra:

***
Az esetleges közben szervezett
programokért figyelje a plakáto-
kat!
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CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

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

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Rendelési iidõ:

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

Tengelic-SSzõlõhegy
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!

FFOOGGOORRVVOOSS
Tengelic, Rákóczi u. 8.

szám alatti rendelõben.
Rendelési idõ:

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

egyeztetéssel
Tel: 006-220/398-44521

Csecsemõ ttanácsadás
Kedd 10:00 – 12:00

Iskolaorvosi rrendelés
Nincs

Belgyógyászati sszakrendelés
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 ttartás: 

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, TTolnai uu. 22. ssz.

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

Tengelic Község Polgármestere a Kormány által a 27/2021. (I.
29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel

a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tengelic Község
Önkormányzata Képviselõ-testülete feladat-és hatáskörét gya-

korolva, a képviselõk véleményének elõzetes kikérése után
2021. május hónapban az alábbi döntéseket hozta:

(Folytatás a 3. oldalról)

A költségvetési szervek közül a polgármesteri hivatal bevételei
91.679.771.- Ft-ban, a kiadásai 89.544.032.- Ft-ban realizálódtak.
A Mézeskalács Óvoda 45.781.068.- Ft bevételi és 45.284.445.- Ft
kiadási elõirányzattal zárta a 2020-as költségvetési évet. 
A községben tevékenykedõ civil szervezetek összesen
4.370.000.- Ft támogatást kaptak. 
Az elmúlt év során felújításra és beruházásokra összesen
288.924.995.- Ft-ot költött az önkormányzat, melyek a követke-
zõk voltak:

• mini bölcsõdei szárny építése
• iskola épületein napelemes rendszer kiépítése
• óvoda központi fûtés felújítása, padlás szigetelése
• Ady E. u. 2. szám alatt lévõ épület tetõfelújítása
• Szõlõhegyen szennyvíz kiépítése
• bölcsõde játszótéri elemek, egyéb eszközök beszerzése
• óvodai játszótéri eszközök beszerzése
• informatikai eszközök beszerzése. 

2021. június 1. napjától lép hatályba az elsõ lakáshoz jutók tá-
mogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. A mó-
dosítás szerint emelkedik a jogosultsági feltételként elõírt egy
fõre jutó jövedelemhatár, illetve emelkedik a támogatás össze-
ge is 200.000.- Ft-ról 300.000.- Ft-ra.
Határozattal módosításra került Tengelic Község településszer-
kezeti terve. A módosítás célja az volt, hogy Tengelic-
Szõlõhegyen a 825/1 hrsz-ú sporttelep megnevezésû, Kb-s-1
jelû különleges beépítésre nem szánt terület övezeti besorolá-
sa lakóterület besorolásba kerüljön társasházak, illetve szállás
jellegû épületek létesítése érdekében. 
Az új beépítésre szánt terület kijelölése miatt szükségessé vá-
lik a biológiai aktivitás-érték szinten tartása, valamint a telepü-
lési zöldfelületi arány növelése, így a 967, 968, 969, 973 és 974
hrsz-ú be nem épített telkek zöldterületi besorolást kapnak.
A településszerkezeti terv módosításával egyidejûleg módosult
a község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 12/2018. (X.31.)
önkormányzati rendelet is, mely 2021. június 1. napján lép ha-
tályba.
Polgármester úr elfogadta az önkormányzat 2020. évi belsõ el-
lenõrzésére vonatkozó éves jelentést, valamint úgy határozott,
hogy a Tengelici Mézeskalács Óvodában a 2021/2022-es neve-
lési évben 3 óvodai csoport indítható.
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

De 2021. 07. 01-tõl ismét
lehetséges a személyes ügy-
félfogadás: minden hónap
elsõ és harmadik keddjén
13 és 17:30 óra között a Pol-
gármesteri Hivatalban


