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Iskolai hírek – nyár

Az EFOP-3.3.5-19-2020-00044 Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program elnevezésû nyertes pályázatnak köszön-
hetõen 2021. június 28 - július 2. között két csoportban, ötven tanuló részvételével újabb napközis nyári tábort
tudtunk lebonyolítani, immáron harmadízben.

A Budaváriné Balogh Boglárka és Szekeres Andrea által összeállított sportprogram minden napra tartogatott va-
lami érdekeset, izgalmasat, a szokatlan forrósággal is megbirkózva, gyakran próbára téve a résztvevõket. A sport-
tábori csoportba jelentkezett alsós-felsõs tanulók fõhadiszállása az iskola, a sportcsarnok és az iskolaudvar volt.
A program kiemelt részeként újabb mozgásformák megismertetésére, így például külsõs közremûködõvel szer-
vezett aerobic tornára is sor került.

A Kolep Ingrid és Havasiné Pete Ildikó vezette "Csillagszemû" mûvészeti csoportban öt napon keresztül izgalmas
tematikus foglalkozásokon találkozhattak egymással a fõként alsós tanulók és a mûvészeti nevelés megannyi for-
májával. Kézmûves, néptánc foglalkozásokon új technikákkal ismerkedhettek, betekinthettek a színész mester-
ség rejtelmeibe. Megismerkedhettek a népi hangszerekkel, a népzenével. Az élménypedagógiai foglalkozások, a
számtalan lazító program, vetélkedés, a csapatépítõ játékok révén észrevétlenül repült el az idõ.
Táborunk ingyenes, napi négyszeri étkezést biztosított a programba jelentkezett tanulók számára, melyért kö-
szönet jár a konyha dolgozóinak. A tábor valamennyi résztvevõje számára a Paksi Rendõrkapitányság munkatár-
sa, Bíró Mária Ilona a nyár veszélyeirõl tartott elõadást, melyet szintén ezúton köszönünk.

Szijártó József tagintézmény vezetõ
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Tengelic Települési Értéktár Bizottsága
tisztelettel meghívja Önt és Kedves családját
Kiss István: Hét törzs szoborcsoport

2020. települési értéke 
témájú kiállításra.

Megnyitó:
2021. szeptember 24. (péntek) 

17:00 Faluház  
Megnyitja:

Losoncziné dr. Baranyai Eszter
megyei fo" jegyzo"

Közremu" ködnek a tengelici citera szakkörösök,
Szabó József vezetésével.

A kiállított fotók és alkotások megtekintheto" k 
október 1-ig a Faluház nyitvatartási idejében.

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS
ÖSSZEFOGLALÓ

2021. augusztus 24.

Az augusztusi rendes ülésen a képviselõ-testület
két önkormányzati rendeletet módosított és 13
határozatot fogadott el.

Módosításra került a Polgármesteri Hivatal
fenntartásában lévõ konyha által biztosított ét-
keztetési térítési díjak megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet. A módosítás rögzíti,
hogy azok az általános iskolás gyermekek, akik
nem részesülnek ingyenes vagy kedvezményes
gyermekétkeztetésben és a családban az egy fõ-
re jutó havi jövedelem nem haladja meg a köte-
lezõ legkisebb munkabér nettó összegének 130
%-ot (144.690.- Ft-ot) az önkormányzat által 13
%-os étkezési térítési díj kedvezményre jogosul-
tak. Emellett bevezetésre kerül az a rendelkezés
is, hogy az étkeztetési térítési díjat felhalmozó
családok gyermekeinek - meghatározott feltéte-
lek mellett - felfüggeszthetõ lesz az intézményi
étkeztetése. A módosító rendelet 2021. szep-
tember 1-jén lép hatályba.

Elfogadta a testület az önkormányzat 2021.
évi költségvetésérõl szóló önkormányzati ren-
delet módosítását, melynek következtében a
költségvetés bevételi és kiadási fõösszegei
48.330.668.- Ft-tal emelkedtek.

Három önkormányzati tulajdonban lévõ, üz-
leti vagyonnak minõsülõ ingatlan értékesítésé-
rõl döntöttek a képviselõk. Eladásra kerül a Pe-
tõfi u. 57. szám alatti kivett lakóház, udvar, gaz-
dasági épület megnevezésû ingatlan, Felsõten-
gelicen a 086/14 hrsz-ú kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület megnevezésû ingatlan, illetve
értékesítésre kijelölték a szõlõhegyi sporttelep
megnevezésû önkormányzati ingatlant szállás-
helyek létesítése céljából.

Döntés született arról, is, hogy az önkor-
mányzati honlap karbantartására, frissítésére
vonatkozó vállalkozási szerzõdést továbbra is a
Men-Te Trió Bt-vel köti meg az önkormányzat
2022. augusztus 31-ig, havi 35.000.- Ft vállalko-
zási díj ellenében.

(Folytatás a 4. oldalon)

Kányádi Sándor: 
Valami készül

Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ficserészne,
úgy kél a nap, és
úgy jön az este,
mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelõre
minden a régi,
bár a szúnyog már
bõrét nem félti,
és a szellõ is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:
itt-ott a dombon
már egy-egy csõsz ül:
Nézd csak a tájat,
de szépen õszül.

Zelk Zoltán:
Õszi dal

Nyári esték, víg cigány,
apró tücsök, ég veled!
Így búcsúznak a fûszálak,
virágok, falevelek.

Avar lepi hegedûdet,
köd takarja már vonód,
kikeletig nem hallhatjuk
a víg tücsök-nótaszót...

Be szép volt! A csillagok is
azt hallgatták odafenn,
s talán néha táncoltak is
égi aranyréteken.

Így búcsúztak a tücsöktõl...
Szél zúg, jõ a zivatar:
nyári tücsöknóta után
búcsúztató õszi dal.
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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

Szeptemberi program

szeptember 24., 17 óra:
Kiss István: Hét törzs szobor-
csoport – 2020. települési érté-
ke témájú kiállítás megnyitója.

Részletek a 3. oldalon.
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CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

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

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
A ddoktornõ bbizonytalan
ideig ffennálló hhelyettesítési
kötelezettségei mmiatt aa
rendelés iidõ vváltozhat!

Tengelic
Hétfõ 09:00 – 15:00
Szerda 08:00 – 12:00
Csütörtök 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), 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. augusztus 24.
(Folytatás a 3. oldalról)

Megindították a képviselõk a településkép védelmérõl szóló
önkormányzati rendelet módosítását arra tekintettel, hogy a te-
lepüléskép érvényesítési eljárásokkal (településképi vélemé-
nyezési, bejelentési, kötelezési eljárás) kapcsolatos hatáskört a
polgármesterre ruházza a képviselõ-testület. 

Megtárgyalta és elfogadta a testület az önkormányzati tulajdon-
ban lévõ IVECO DAILY típusú, régebben iskolabuszként üze-
meltetett gépjármû értékesítésérõl szóló elõterjesztést és dön-
tési javaslatot. A gépjármûvet versenyeztetés útján szeretné a
testület értékesíteni. 
2020. szeptembere óta a tankerület saját busszal szállítja a gyer-
mekeket a külterületekrõl a tengelici általános iskolába, így a
busz kihasználtsága megszûnt.

Településképi bejelentési eljárást zárt le a képviselõ-testület ha-
tározattal, melyben tudomásul vette a kérelmezõ nyílászáró
cserére vonatkozó építési tevékenységét.

Az egyebek napirendi ponton belül két kérelmet tárgyaltak a
képviselõk. Az egyik a Gagarin u. 2. szám alatti szolgálati lakást
érinti, miszerint közös megegyezéssel megszüntetik a lakásra
vonatkozó Szabó Zoltán körzeti megbízottal megkötött lakás-
használati szerzõdést. A másik a játszótérrel kapcsolatos, mely-
ben támogatják a játszótéren egy gyermekkönyv megálló, gye-
rek piknik asztalok paddal és mezítlábas ösvény létesítését.

Zárt ülésen határoztak a képviselõk arról, hogy Drenovácz Ti-
bor és Drenovácz Lilla, valamint Szabó Tamás és Szuprics Bian-
ka tengelici lakos kérelmezõk részére elsõ lakáshoz jutók támo-
gatása címén 300.000.- Ft - 300.000.- Ft vissza nem térítendõ tá-
mogatást nyújt. 

Szintén zárt ülésen az a határozat született, hogy 2021. évre a
képviselõ-testület „Tengelic Községért” kitüntetõ címet ado-
mányoz Dr. Tóth Károly állatorvosnak. A kitüntetõ címmel já-
ró emlékérem és a díszoklevél átadásáról polgármester úr gon-
doskodott a 2021. szeptember 9-én megtartott „Idõsek Napi Ün-
nepség” keretében.

A zárt ülés utolsó napirendi pontjában úgy döntött a képvise-
lõ-testület, hogy a Tengelic Gagarin u. 2. szám alatt lévõ össz-
komfortos szolgálati lakás bérlõjének, határozott idõre 2022. jú-
nius 30. napjáig kijelöli Kiltau András mezõõrt. 

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.

KÖZÉRDEKÛ
Emlékeztetjük a tisztelt lakosságot, hogy a 2021. év második
félévi adófizetési – iparûzési adóelõleg, magánszemélyek
kommunális adója – határidõ 2021. szeptember 15. 
Kérjük az adófizetõket a határidõ betartására.

O" sz, az évszak,
amely arra tanít,
hogy a változás is
lehet gyönyöru”.

John Donne angol költo”


