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„Tengelic Községért” kitüntetõ cím Karácsonyváró Horváth István országgyûlési képviselõ Tengelicrõl

Felhívás 
javaslattételre

Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-
testülete javaslattételi felhívást tesz közzé
"Tengelic Községért" kitüntetõ cím 2022. évi
adományozására. A cím adományozására ja-
vaslatot tehetnek a képviselõ-testület tagjai,
a községben mûködõ társadalmi szerveze-
tek, egyesületek, közösségek, gazdasági szer-
vezetek, bármely tengelici lakos.

"Tengelic Községért" kitüntetõ cím ado-
mányozható azon személyeknek, szerveze-
teknek, akik a község fejlesztésében az
egészségügyi, kulturális, mûvészeti, oktatá-
si, sport és társadalmi, gazdasági életében,
annak bármely ágában kiemelkedõen hasz-
nos, megbecsülést kiváltó tevékenységet vé-
geztek és ennek révén a község értékét nö-
velõ maradandó eredményeket értek el. 

A kitüntetõ cím posztumusz elismerés-
ként is adományozható, amennyiben az el-
ismerésre érdemes személy a kitüntetõ cím
alapítása óta eltelt idõszakban hunyt el. Kü-
lönösen indokolt esetben a képviselõ-testü-
let ezen szabály mellõzésével is hozhat dön-
tést a posztumusz cím odaítélésérõl.

Az írásba foglalt javaslatokat 2022. január
31. napjáig kell a Képviselõ-testületnek cí-
mezve a Polgármesterhez benyújtani.

A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia
kell a személy (szervezet) adatain kívül a
személynek (szervezetnek) a javaslat alap-
jául szolgáló tevékenységének bemutatását.

Az elõkészítés és döntés során csak a kez-
deményezésre megjelölt határidõig beérke-
zett és az ismertetett feltételeknek megfele-
lõ javaslatok vehetõk figyelembe.

Tengelic, 2021. november 23.

Gáncs István polgármester

KÖZÉRDEKÛ
Az Alisca Terra Kft. által novemberben megküldött sze-
lektív hulladékszállítási naptárban tévesen közölték a
kommunális hulladékelszállítási napot. 

Ez a nap Tengelic teljes területén 
2022-ben továbbra is péntek. 

Bernáth William: Karácsony
Hó nem szitál. Az ég deru"s.
Csupán az este hu"s.
A szív örül: Jézusra vár.
A lélek: fénysugár.
Havatlan pusztán mély a csend
egy csillag megjelent.
Az arcokra kíváncsiság
mély áhitata szállt.
Idézve látom múltamat…
a gyémántos havat.
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RÉGESRÉG NEM LÁTOTT FEJLESZTÉSEK
TENGELIC-SZÕLÕHEGYEN

… a szennyvíz-beruházáson túl …

HORVÁTH ISTVÁN ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ
ÚRRAL KÉSZÜLT RIPORT TENGELICRÕL
Felelõs gazdálkodással a sikerekért – Új jármûveket kapott Tengelic

Advent során fontos számot vetni, ki-
csit elcsendesedni és jó szívvel átgon-
dolni életünk, környezetünk min-
dennapjait. Szûkebb hazánkat Ten-
gelicet az elmúlt négy évben is a tö-
retlen fejlõdés jellemezi, így 2021-
ben is fontos fejlesztések valósultak
meg.

– Felelõs gazdálkodás nélkül nincs siker.
A település vezetése jól gazdálkodik Ten-
gelic adottságaival, így a falu fejlesztésére
saját forrásból is van lehetõség – mondta
Horváth István, a térség országgyûlési
képviselõje. – Emellett sikeresen pályáz-
tak a különbözõ uniós és hazai támogatá-
sokra is. 

– A Gáncs István Polgármester Úr által
felvázolt elképzeléseket magam is kiváló-
nak tartottam – folytatta a képviselõ úr
–, így örömmel támogattam a fejlesztési
tervek megvalósítását, segítve az azok-
hoz szükséges források elõteremtését. A
forrás azonban nem minden, a megvaló-
sításhoz tevékeny emberek kellenek és
valljuk be, ezt nem könnyítette meg a
koronavírus okozta világjárvány, ám a
magyar emberek, a tengeliciek kiválóan
helyt állnak ebben a nehéz helyzetben
is.

A fejlesztések során fontos szempont
volt, hogy javuljon az önkormányzat ál-
tal nyújtott közszolgáltatások minõsége.
Ennek eredményeként az óvoda bõvíté-
sével nyár elejére elkészült a 7 férõhe-

lyes mini bölcsõde, segítve ezzel a dolgo-
zó szülõket gyermekeik elhelyezésében. 

Az eszközpark is bõvül: a település
magas szintû és biztonságos üzemelteté-
séhez szükséges eszközöket a 2019-ben
indult Magyar Falu Programból elnyert
támogatásokból sikerül beszerezni. En-
nek eredményeként a napokban már át
is adták azt a tanyagondnoki buszt,
amely nagy segítség a különbözõ telepü-
lésrészek közötti kapcsolattartásban, te-
kintettel arra, hogy Tengelichez több te-
lepülésrész is tartozik, amelyek egymás-
tól nagyobb távolságra találhatóak. A
közterületek gondozásához nélkülözhe-
tetlen traktort is sikerült megvásárolni.
A falu adottságai miatt ez a traktor –
akárcsak a busz – régi problémát orvo-

sol. Ugyancsak a Magyar Falu Program-
ból elnyert forrásból érkezik hamarosan
egy tûzoltóautó a Tengelici Polgárõr és
Önkéntes Tûzoltó Egyesülethez. A há-
rom jármû beszerzése hatalmas mér-
földkõ a település lakóinak életében. 

– Fontos lépesek voltak ezek – emelte
ki Horváth István. – Nem csak a kom-
fortérzet, hanem a biztonság is nõ fõleg
ez utóbbi eszköz, azaz a tûzoltóautó be-
szerzésével. Nekünk Tolna megyeiek-
nek a vidék az otthonunk, amelyet sze-
retnénk még otthonosabbá, élhetõbbé
tenni, ezért dolgozunk minden erõnkkel
azon, hogy egyre több fejlesztés valósul-
jon meg Tengelicen is. 

A fejlesztéseknek, a felelõs gazdálko-
dásnak, a falusi CSOK, a Babáváró Hitel,
és a lakásfelújítási támogatás lehetõsége-
inek köszönhetõen Tengelic is egyre
vonzóbb település a vidéki életre vá-
gyóknak.

Horváth István kiemelte továbbá,
hogy Tengelic-Szõlõhegy felzárkóztatá-
sáért a Gáncs István polgármester által
indított program példaértékû. A prog-
ram elsõ lépése a szennyvízhálózat ki-
építése volt. 

– Az elmúlt évek fejlõdéséhez csak
gratulálni lehet a tengelicieknek. A jövõ-
ben is arra törekszem, hogy a sikeres
együttmûködésünknek köszönhetõen,
munkámmal továbbra is szolgálni tud-
jam Tengelic község fejlõdését – mond-
ta a képviselõ.

A 6234. sz. bekötőút felújítása

kapcsán megújultak a

buszmegállók is

Már nincs szilárd burkolat nélküli

utca a településen belül

A tetőfelújítást
követően
megszépült a
kultúrház belső
része is
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ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA
Dr. Horváth Tamás Miklós ügyvéd (telefon: 06-30/237-4066) min-
den hónap elsõ és harmadik keddjén 13:00 – 17:30 óra között ügy-
védi fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatalban.

HÍRES EMBEREK GONDOLATAI
A SZERETETRO"L

„A szeretetet nem a szavak, hanem 
a tettek bizonyítják.”

Kertész Imre

„Legyen menedéktek a szeretet,
és jobb lesz a világ,
amelyben éltek.” 

Wass Albert

„Minden csoda alapja a szeretet.”
Müller Péter

„Szeressük embertársunkat, vagy azért,
mert jó, vagy azért, hogy jó legyen.”

Szent Ágoston

„A nagy szavak nem érnek semmit, elszáll-
nak, mint az o"szi szél. De a szeretet, ha
tiszta szívbo"l fakad, elkíséri az embert,
amíg él.”

József Attila

KOSZTOLÁNYI DDEZSO"" : KKARÁCSONY

Ezüst eso" ben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés su" ru" ;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, go" zöl a tejsu" ru" .

Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el, 
míg a tél a megfagyott mezo" ket
karcolja éles, kék jégkörmivel.

Fenyo" szagú a lég és a sarokba
ezüst tükörbo" l bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,

És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.

Készüljünk eegyütt 
az üünnepekre!

Készüljünk eegyütt 
az üünnepekre!

TToovváábbbbrraa iiss sszzeerreetteetttteell vváárrjjuukk ÖÖnntt ééss
kkeeddvveess ccssaallááddjjáátt ggyyeerrttyyaaggyyúújjttáássssaall
eeggyybbeekkööttöötttt aaddvveennttii aallkkaallmmaaiinnkkrraa!!

DDeecceemmbbeerr 1122-éénn 1177 óórraakkoorr aa MMéézzeesskkaallááccss
ÓÓvvooddaa mmuu" ssoorraa aa ffaalluu kköözzppoonnttjjáábbaann,, aazz
aaddvveennttii kkoosszzoorrúúnnááll..

DDeecceemmbbeerr 1199-éénn 1177 óórraakkoorr aa MMiiss-SSiióó
kkóórruuss üünnnneeppii hhaannggvveerrsseennyyee aa rreeffoorr-
mmááttuuss tteemmpplloommbbaann..

33TT CCIIVVIILL SSZZEERRVVEEZZEETT
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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

Decemberi pprogramok

december 17-18.: – Faluház elõtti
tér.

Részletek az 1. oldali plakáton
olvashatók.
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CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

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-SSzõlõhegy
A rendelés a veszélyhelyzet

végéig szünetel.

FOGORVOS

Tengelic, Rákóczi u. 8. 
Rendelési idõ:

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

egyeztetéssel
Tel: 006-220/398-44521

Csecsemõ ttanácsadás
Kedd 10:00 –– 112:00

A rendelés idõpont egyeztetés-
sel mûködik. Szeppt. 227-ttõl 

aa vvéddõnnõi tteennddõket 
Kirrály EErrikaa llátjaa eel.

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
Hétvégén (pénteken 16.00-tól
hétfõn reggel 08.00-ig) és
ünnepnapokon folyamatosan,
24 órában.

***

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ
2021. november 11. és november 30.

A képviselõ-testület 2021. november 11-én rendkívüli ülésen 5
napirendi pontot tárgyalt meg.
Módosították a képviselõk az egészségügyi alapellátási körze-
tek megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet. A rende-
let hatálya pontosításra került azzal, hogy a háziorvosi és a há-
zi gyermekorvosi feladatokat egy vegyes háziorvosi körzetben
látja el a háziorvos.
Településképi eljárás lezárásaként a testület tudomásul vette
Ács-Horváth Rita terasz létesítésére vonatkozó építési tevékeny-
ségét, valamint javasolja az önkormányzat tulajdonában lévõ
Tengelic Petõfi u. 3. szám alatti volt iskolaépület szálláshellyé
történõ átalakításának építési engedélyezését.
Egyetértett a képviselõ-testület a Zombai Általános Iskola Ten-
gelici Tagiskolája tankerület által javasolt felvételi körzetének
tervezetével, miszerint a tengelici iskola felvételi körzete Ten-
gelic közigazgatási területe. 
Döntöttek a képviselõk arról is, hogy az önkormányzat és Dr.
Dömötör Zita háziorvos között fennálló feladat-ellátási szerzõ-
dést módosítják. A szerzõdés felsorolja a helyettesítõ orvosok
nevét, mely kiegészítésre kerül Dr. Vittay Szilárd szedresi házi-
orvossal is. 
2021. november 30-án közmeghallgatással összekötött képvise-
lõ-testületi ülésre került sor.
Ezen az ülésen módosításra került a településkép védelmérõl
szóló önkormányzati rendelet, melynek során a településképi
véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárások polgármeste-
ri hatáskörbe kerültek vissza. Módosult továbbá az önkormány-
zat 2021. évi költségvetésérõl szóló önkormányzati rendelet,
melynek alapján a költségvetési fõösszegek 44.943.611.- Ft-tal
emelkedtek.
Beszámolót fogadtak el a képviselõk a 2020. évi adóztatásról,
valamint tájékoztatót az önkormányzat 2021. évi I-III. negyed-
éves gazdálkodásáról. 2021. szeptember 30-ig a bevételek 94 %-
ban a kiadások 62 %-ban teljesültek.
Döntés született arról, hogy 2022-ben nem változnak a temetõi
szolgáltatási díjak.
Felülvizsgálta és aktualizálta a képviselõ-testület a Szociális szol-
gáltatástervezési koncepciót. Ennek keretében kiegészítésre
került a koncepció az elsõ lakáshoz jutók támogatásával, a böl-
csõdei ellátással, a nyári napközis tábor megszervezésével, va-
lamint aktualizáltuk a demográfiai és egyéb statisztikai adato-
kat.
Elfogadták a képviselõk azt a beszámolót, ami az államtól ingye-
nesen önkormányzati tulajdonba adott ingatlanok hasznosítá-
sáról szól. A jogszabály szerint ezek az ingatlanok 15 évig nem
adhatók el és a hasznosításukról évente beszámolót kell külde-
ni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt-nek.
Az egyebek napirendi pontban két határozatot fogadtak el. Az
önkormányzat a Magyar Falu Program pályázaton 14.862.699.-
Ft-ot nyert kommunális eszköz (új fülkés traktor, homlokrako-
dó adapter, pótkocsi és padkakasza) beszerzésére, melynek
megvásárlására még 750.000.- Ft-ot kellett biztosítani a költség-
vetés terhére. A képviselõ-testület úgy döntött, hogy Polgár-
mester úr részére a 2021. évi munkájának elismeréseként egy
havi illetményének megfelelõ jutalmat állapít meg.
A közmeghallgatáson elhangzottakról, valamint a beérkezett
közérdekû javaslatokról és a kérdésekre adott válaszokról a Ten-
gelici Hírmondó 2022. évi januári számában olvashatnak rész-
letesen.
Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a te-
lepülés honlapján: www.tengelic.hu.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

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.


