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FONTOS 
KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a szülõket,
hogy a családok tanévkezdé-
sét önkormányzatunk az idei
évben is támogatja. Vala-
mennyi helyben iskolába já-
ró tanuló számára az önkor-
mányzat ingyenesen bizto-
sítja a nevelõk kérésének
megfelelõen összeállított
alaptanszer-csomagot, mely-
rõl névre szóló értesítõt kap-
nak. A füzetcsomagok átvé-
tele, tankönyvkiosztás terve-
zett idõpontja: augusztus
27./péntek 08:00 – 17:00 h.
Helye: technika terem.

Megköszönve Önöknek a
tanévi közös együtt munkál-
kodást, kívánok gyermekük-
nek, családjuknak tartalmas
szünidõt, szép nyarat! Talál-
kozzunk újra szeptember 1-
jén/kedden, az elsõ tanítási
napon!

Az idézett ének igazságtartalma nem vitatható, ám hogy ballaghatunk-e, a járványhelyzeti in-
tézkedések enyhítését követõen szinte az utolsó pillanatban dõlt el. Így, ha nem is a szokott
módon, hanem korlátozások közepette, de idén a ballagás már nem maradt el.

Kívánom nektek, hogy az itt eltöltött évek, az iskola falai között megszerzett tudás, az élmé-
nyek sokasága, a tanáraitok embersége, szeretete elegendõ éltetõ erõt adjon nektek a min-
dennapok helytállásához, küzdelmeihez.

(Folytatás a 2. oldalon)

Nagy érdeklõdés közepette, szinte „elszárma-
zottak találkozója” hangulatban 2021. június
4-én 15 órakor került sor Tengelic Kishídján
a felújított harangláb avató ünnepségére. A
Települési Értéktár Bizottság nevében Tóthné
Csapó Sára nyitotta meg az ünnepséget és egy
rövid ismertetõ keretében mesélt a harang-
láb múltjáról. Ezt követõen Gáncs István pol-
gármester a felújítás körülményeirõl tájékoz-
tatta a megjelenteket, hangsúlyozva, hogy az
Önkormányzat milyen fontosnak tartja a tele-
pülés múltjának megismerését és a ránk ma-
radt szellemi-, valamint tárgyi emlékek ápolá-
sát és megõrzését. Végül Füller Mihály evan-
gélikus lelkész, miután megáldotta a megújult
haranglábat, megszólaltatta a szintén felújított
harangot. 

A 3. oldalon részleteket olvashatnak az
avató ünnepségen elhangzott történelmi át-
tekintésbõl a kishídjai haranglábról.

HARANGLÁBAVATÁS TENGELIC KISHÍDJÁN

„Ballagás egy régi szép szokás...”„Ballagás egy régi szép szokás...”„Ballagás egy régi szép szokás...”
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Szijártó József tagintézmény vezetõ

Iskolai hírek – június
(Folytatás az 1. oldalról)

Újabb bravúr a „Kincses Tolna Megye” megyei értékvetélkedõnÚjabb bravúr a „Kincses Tolna Megye” megyei értékvetélkedõnÚjabb bravúr a „Kincses Tolna Megye” megyei értékvetélkedõn
Agrár- és élelmiszergazdaság,
valamint a turizmus és vendég-
látás volt a témája a Tolna Me-
gyei Önkormányzat által meg-
hirdetett és tavaly õsszel meg-
kezdett Kincses Tolna Megye
Értékvetélkedõnek, melyen a
megye általános iskola felsõ ta-
gozatos és középiskolás csapa-
tai, közel 90 versenyzõvel vet-
tek részt. A koronavírus jár-
vány miatt ebben a tanévben
online megoldással lehetett a
programot megvalósítani.

Az idei tematika szerint
„megye ízei” étlapot, mezõ-
gazdasági kiállítási tervet ké-

szítettek a fiatalok, érkeztek
helyi specialitások receptjei
és természetesen újabb ér-
tékfelterjesztések is. Az idei

évi digitális oktatás mellett ez
a vetélkedõ is plusz erõpró-
bát jelentett. Szerencsére
mindig vannak, akik számára
nem kérdés, hogy igazi érték-
õrként kell helytállni a ver-
senyben.

Mert ez a vetélkedõ alapve-
tõen sokkal többrõl szól,
mint versengésrõl. Akik részt
vesznek a programon, remé-
nyeink szerint a megye érté-
kei iránt fogékonyak és idõ-
vel maguk is nem csak szeret-
ni, de õrizni is fogják, esetleg
tovább adni a következõ ge-
nerációknak.

Orbán Attila, a megyei ön-
kormányzat alelnöke és
Losonczyné dr. Baranyai Esz-
ter megyei fõjegyzõ (a képen
balról harmadik) vitte el a
csapatoknak az önkormány-
zat és az NMI Tolna Megyei
igazgatósága ajándékait.

*
Csak remélhettük, hogy

meglesz az eredménye annak
a hatalmas munkának, melyet
kollégáink, Farkas Zsuzsanna
közvetlen irányításával,
Müller Gabriella és Tóthné
Csapó Sára segítségével egy
négy fõs felsõs csapatra, a
Gyöngyösi Lili, Katz Dóra,
Szabó Gergõ és Tóth Alexan-
der alkotta „Tengelici Fió-
kák”-ra hárult. A megyei ön-
kormányzat által ismét meg-
hirdetett Kincses Tolna Me-
gye Értékvetélkedõn immá-
ron másodízben, a tavalyi si-
kerhez hasonlóan elsõ helye-
zettek lettünk, maguk mögé
utasítva több városi és nagy-
községi iskola csapatát.

Forrás: https://www.facebook.com/Megyei-Kult%C3%BAr-k%C3%B3stolgat%C3%B3-375787806538905

KÉPVISELÕ-
TESTÜLETI 

ÜLÉS 
ÖSSZEFOGLALÓ

A 2021. június 29-én a képviselõ-
testület rendes ülésén az alábbi
döntések születtek:

A képviselõ-testület tájékozta-
tót hallgatott meg a 2020. novem-
ber 4-e óta fennálló veszélyhely-
zet alatt hozott polgármesteri
döntésekrõl. Eszerint a polgár-
mester 16 önkormányzati rende-
letet alkotott és 192 önkormány-
zati határozatot hozott.

Módosításra került a település-
kép védelmérõl szóló 16/2017.
(XI. 30.) önkormányzati rendelet.

A módosítás lényege: egyrészt a
helyi építési szabályzat és a tele-
pülésképi rendelet összhangjának
és megfelelõ alkalmazhatóságá-
nak megteremtése, másrészt ren-
delkezik arról, hogy településképi
bejelentési eljárást kell lefolytatni
az építmények rendeltetésének
módosítása vagy rendeltetési egy-
sége számának megváltozása (a
továbbiakban együtt: rendeltetés-
változás) tekintetében.

(Folytatás a 4. oldalon)

KÖZÉRDEKÛ
Tájékoztatás idegenforgalmi adóval kapcsolatban

A 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet alapján az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség
felfüggesztése 2021. június 30-át követõ idõszakra megszûnik. Tekintettel erre tehát
2021. július 1-jétõl vendégéjszakát eltöltõ (megszálló) vendég köteles a települési adóren-
deletben meghatározott mértékû idegenforgalmi adót a szállásadónak megfizetni. A szál-
lásadó pedig köteles a vendégtõl az adót beszedni, a beszedett adóról a bevallást elkészí-
teni, az adóhatósághoz benyújtani és az adót befizetni. Tolnai Lászlóné jegyzõ

A 2020-2021. tanév kitüntetett tanulói
A tudás és szorgalom példaként állítása és elismeréseként alapítottuk az „Év tanulója”
címet, a kiemelt jutalmat, melyet a tantestület javaslatára a Felnövekvõ Nemzedékért
Alapítvány tárgyjutalommal támogat. Az évzáró ünnepségen Vargáné Huber Lídia a
kuratórium nevében idén három arra érdemesült diáknak adta át a kitüntetõ címeket:

Alsó tagozaton az „Év tanulója”

címet érdemelte ki Balogh

Krisztina 4. osztályos tanuló

Kiemelt jutalomban részesült

Katz Dóra 5. osztályos tanuló

Felső tagozaton ismét „Év tanu-

lója” lett Gyöngyösi Lili 6. osztá-

lyos tanuló
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NÕI KÉZILABDÁS SIKEREK 
„12 éve nem látott sikereket ért el a tengelici kézilabda csapat...”
Ezekkel a szavakkal kezdte köszöntõjét a leköszönõ
Dravecz Tibor a Tolna Megyei Kézilabda Szövetség Elnö-
ke, a Faluházban megtartott szezonzáró vacsorán. A
2020/21-es szezonban csapatunk az elõkelõ 2. helyezést
érte el a Tolna megyei bajnokságban. A megtépázott
szezonban csapatunk a Holler UFC, Tamási KC és Tolna
KC ellen vette fel a harcot. A nehéz idõszakot átlábalva 3
fordulón dõlt el a bajnokság. 7 mérkõzésen 115 gólt lõtt
csapatunk és 133 kapott. A góllövõ lista elsõ tíz helyén há-
rom csapattársunk ért el elõkelõ helyezést. 2. helyezett
Horváth – Vörös Mária 41 gól, 5. Wascherné Haszeg Aliz
23 gól és 8. Mayer Mária 15 gól.

A kevés Tolna megyei megrendezett forduló miatt, a
plusz játék lehetõségért, csapatunk benevezett a Bács-Kis-
kun megyei nõi II. osztályának versenyébe. A két hétvé-
gén megrendezett fordulón, 6 mérkõzésen 101 lõtt góllal
és 90 kapottal a 3. helyezést értük el. Csapatunk elõször
Bácsbokodra, majd Tiszakécskére utazott 3-3 mérkõzést
játszani. A góllövõ lista elsõ tíz helyén két csapattársunk ért
el elõkelõ helyezést. 2. helyzet Horváth – Vörös Mária 25
gól, 9. Sztronga Noémi 20 gól.

2020 szeptemberében Tenki József új edzõvel kezdtük
a nyári alapozást a betonos pályán. Az erõsítõ edzéseket,
õsszel labdás és taktikai edzések váltották. Október elején
új kapusedzõ érkezett hozzánk Misael Iglesias Povea sze-
mélyében. Áttértünk a heti két edzésre, melyet hétfõn és
szerdán tart csapatunk. A COVID 19 vírus miatt, csapa-
tunk felkészülése sokszor nehézkessé vált, de az otthoni
egyéni munkával szinten tudtuk tartani a kondíciónkat.
Köszönjük a támogatást, mellyel csapatunkat tisztelték
meg. Továbbra is várunk minden játékos kedvû ér-
deklõdõt az edzésekre azzal a nem titkolt szándék-
kal, hogy csatlakoznak a csapathoz további sikerek
elérése érdekében!
A 2020/21-es szezon játékosai és stábja:
Kapus: Barabás Ildikó és Haaz Károlyné 
Szélsõ: Bogáncsné Nagy Anita, Deák Liza, Tibai Gizella 
Beálló: Csáki Erzsébet (szélsõ is), Sztronga Noémi 
Átlövõ: Garajszki Dóra, Patai Lilla (szélsõ is) 

és Wascherné Haszeg Aliz 
Irányító: Horváth-Vörös Mária (átlövõ is),

Mayer Mária (beálló is)
Edzõ: Tenki József Kapus edzõ: Misael Iglesias Povea

ROLLECATE KSZE

Kishídjai harangláb és harang
A Bezerédj birtokon épült fel Kishídja. A Bezerédj családba beházasodó
Ferenczy Antal felesége, Bezerédj Katalin öröksége volt a kishídjai birtok, ame-
lyet egyetlen lányuk, Ferenczy Katalin, férjezett nevén Perlaky Józsefné örö-
költ. Örökségét, férje halála után parcelláztatta, majd 1903-ban eladta. A föld
jelentõs részét györkönyi és szedresi telepesek vásárolták fel (Gáncs, Gáspár,
Kalmár, Koch, Köller, Plézer, Rohn, Sterczel, Varga, Wenhardt…családok), akik
a korábbi puszta központjában telepedtek le és elsõ lakói voltak a késõbb Kis-
hídjának nevezett településnek, amely 1904-re épült ki.

Az idetelepült gazdák közössége haranglábat állított, melybe egy
Györkönybõl hozott harangot helyeztek el. A harang akkoriban egy tele-
pülés életében, így a kishídjaiakéban is jóval jelentõsebb szereppel bírt. A
harang szólt a temetésekkor és akkor is, amikor tûz ütött ki. Jelezte a tele-
pülésen élõknek, munkálkodóknak, a földeken dolgozó embereknek az
idõ múlását, vasárnaponként pedig istentiszteletre hívta a helyi evangéli-
kus és református híveket, amit nyáron – templom nem lévén - a harang-
láb mellett álló „csõszkunyhóban”, hûvös idõben pedig egyik-másik gyüle-
kezeti tag házában tartottak. 

Csak feltételezzük, hogy a Kishídjára került harang eredeti tulajdonosa
Kapuváry János, györkönyi földbirtokos volt, aki baranyai táblabíróból lett
1818-ban Tolna megye fõszolgabírója. A Meszlenyi családfából leágazó Sa-
lamon Judittal kötött házasság révén válik itt birtokossá. Azon földesurak
közé tartozik, akik nem távolról irányítják gazdaságukat 

A Kishídjára került harang egy itt a Diós pusztán álló kápolna harangja
lehetett.

A harang felirati szalagján jobbra mutató kéz jelzi a szöveg elejét, ami
így „szól”: „VON PETER WEINBERT IN 5 KIRCHEN 1822”, magyarul:

„Weibert Péter által 1822-ben az 5 templomban”, azaz a harangot 1822-
ben Pécsen Weinbert Péter harangöntõ mester mûhelyében öntötték.

A pécsi mûhelyben készült harangokon jellegzetesen stilizált levélfüzér
futott körbe a felirati szalag alatt, a harangtörzset pedig szentek dombor-
mûvû alakjaival díszítették. 

A kishídjai harangon is megtalálható a felirati szalag alatt körbefutó jel-
legzetes díszítés. A harangtörzsön pedig két alak dombormûve látható, ki-
létükrõl is csak feltételezéseink vannak. Az egyik alak karján gyermek vagy
bárány ül, kezében ágat tart. A másik alak egyik kezében keresztet, a má-
sikban ágat fog.

Az építmény négylábú volt, kettõ függõleges és kettõ támasztó lába volt,
melyeket felül andráskereszttel fogattak össze és tetõvel zárták le. Az 1970-
es évek elején újították fel elõször, Tóth Lajos és Wurm Pál kishídjai lakosok.

FALUHÁZ
CONTINENTAL SZÍNHÁZ - BÖRTÖNBEN

Egy börtönbe került fiatalembernek szembesülnie kell ön-
magával és tetteinek következményeivel. Mi az igazi bün-
tetés? A fogság, vagy a teher, amit a lelkében hordoznia
kell? Egy ilyen szituációban minden mérlegre kerül, az em-
beri kapcsolatok éppúgy, mint a lelkiismeret. Összemosó-
dik a határ a barát és az ellenség között, a kérdés pedig vé-
gig ott lebeg a fõszereplõ feje fölött: Most hogyan tovább?
Van egyáltalán "tovább"? Izgalmas, fanyar humorú színda-
rab, amely ma, amikor a depresszió és a lelki terror sorra
szedi áldozatait, igazán aktuális üzenetet hordoz.

Tengelici Értéktár Bizottság
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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:
Nyugdíjas klub

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása

Júliusi programok
július 15. – 19 óra: Színház
A Continental Színház elõadása:

Bilincsben
A darab rövid tartalmát a 3.
oldalon olvashatják.
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CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

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

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.

Július/augusztus hónapban a
doktornõ helyettesítési kötele-
zettségei miatt a rendelés ide-
iglenesen a következõképpen
alakul Tengelicen:

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

Tengelic-SSzõlõhegy
Kedd 08:00 – 10:00
A rendelés csak idõpont egyez-
tetéssel a 74/432-200 telefon-
számon vehetõ igénybe. 

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).

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ

2021. június 29.

2021. június 15-én lépett hatályba az a kormányrendelet, amely
lehetõvé teszi, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt a települési
önkormányzat képviselõ-testülete, a fõvárosi, megyei közgyûlés,
illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. 
Erre tekintettel került összehívásra 2021. június 29-re a képvi-
selõ-testület rendes ülése melynek során az alábbi döntések
születtek: 

(Folytatás a 2. oldalról)

Megalkotta a képviselõ-testület a gyermekvédelmi ellátásokról
szóló önkormányzati rendeletet, mely 2021. augusztus 1. nap-
ján lép hatályba. Az új önkormányzati rendelet tartalmazza a
gyermekétkeztetésre, a család- és gyermekjóléti szolgáltatásra,
a bölcsõdei ellátásra, valamint ezek igénybevételére, megszûn-
tetéseire vonatkozó rendelkezéseket.
A Polgármesteri Hivatal fenntartásában lévõ konyha által bizto-
sított étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló önkor-
mányzati rendelet módosítását is elfogadták a képviselõk. A
rendelet kiegészítésre került a bölcsõdei étkeztetés intézményi
térítési díjának összegével, illetve megszûnt azoknak a gyerme-
keknek a térítési díj kedvezménye, akik nem jogosultak a gyer-
mekvédelmi törvény elõírásai alapján normatív kedvezmény
igénybevételére. 
Az elsõ lakáshoz jutók támogatásáról szóló önkormányzati ren-
delet módosítását fogadta el a képviselõ-testület, melynek során
pontosításra került az egy fõre jutó jövedelem számítási alapja
azzal, hogy a garantált bérminimum nettó összegét kell alapul
venni. 
Döntés született szennyvíz közmû ingyenes átadás-átvételérõl
szóló megállapodás elfogadásáról.
Megtárgyalta és elfogadta a testület a Tengelici Polgármesteri
Hivatal módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. A hi-
vatali szmsz felülvizsgálatát indokolta a mini bölcsõde mûködé-
sével kapcsolatos rendelkezések beépítése, illetve a köztisztvi-
selõk munkaköri feladatainak aktualizálása.
Két önkormányzati tulajdonú, üzleti vagyonba tartozó ingatlant
– Petõfi u.57. szám alatti és Felsõtengelicen a 086/14 hrsz-ú in-
gatlan – értékesítésre kijelölt a képviselõ-testület, tekintettel ar-
ra, hogy közfeladat ellátására nem tudta hasznosítani. 
Önkormányzati szolgálati lakás bérleti szerzõdésének 1 évvel
történõ meghosszabbításáról is született döntés.
Az egyebek napirendi ponton belül polgármester úr beszámolt
az adóbevételek alakulásáról, emellett az alábbi témákban hoz-
tak határozatot a képviselõk:
Polgármester úr felhatalmazást kapott egy mezõõri autó meg-
vásárlására, melyre a testület 2 millió forint összegû fedezetet
biztosít.
Emellett arról is döntöttek a képviselõk, hogy helyi védettség
alatt lévõ kerítés felújítására a településkép védelmérõl szóló ön-
kormányzati rendelet alapján 150.000.- Ft vissza nem térítendõ
támogatást biztosítanak.
Nem támogatták a képviselõk a belterületi játszótér mellett lé-
võ közterület (járda) – gyermekek biztonsága érdekében –, fi-
gyelemfelhívás céljából történõ felfestését, mivel a járdán a ke-
rékpárosok figyelmét elvonhatja a felfestés, aminek következ-
ménye baleset lehet.
Zárt ülésen kinevezte a képviselõ-testület közalkalmazottnak
óvodai dajka munkakör ellátására Lakner Viktória Tengelic Pe-
tõfi u. 101. szám alatti lakost, bölcsõdei dajka munkakör ellátá-
sára pedig Séta Andrea Györgyi Tengelic Óvoda u. 21. szám
alatti lakost. Emellett 300.000.- Ft vissza nem térítendõ támo-
gatást állapítottak meg elsõ lakáshoz jutók címén Tarjányi Bet-
tina és Szabó Richárd Gábor részére.
Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a te-
lepülés honlapján: www.tengelic.hu.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

ÜGYVÉDI 
FOGADÓÓRA

Dr. Horváth Miklós ügyvéd
(telefon: 06-30/237-4066)
minden hónap elsõ és har-
madik keddjén 13:00 –
17:30 óra között ügyvédi fo-
gadóórát tart a Polgármes-
teri Hivatalban.


