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Mielõtt beszámolnék az elmúlt idõszak önkormányzati munkájáról – vissza-
tekintve a 2020-as évre is – egy jelentõs jubileumra szeretném felhívni a figyelmü-
ket: 10 éves lett a Tengelici Hírmondó! Boldog születésnapot Tengelici Hírmon-
dó! 2012-ben azért hoztuk létre az újságot, hogy az addigi technikai hátteret igény-
lõ FaluTV helyett egy olyan, a lakosság számára ingyenes eszköz álljon rendelke-
zésünkre, ami minden háztartásba – kül- és belterületen egyaránt – havi rendsze-
rességgel eljut, és elsõ kézbõl tudósítja a lakosságot az önkormányzat munkájáról,
a mindenkit érintõ határozatokról, szabályozásokról, közigazgatási tudnivalókról,
valamint közösségi programjainkról és mindenrõl, ami a lakosság érdeklõdésére
számot tarthat. 10 év távlatából már mondhatjuk, hogy az újság beváltotta a hoz-
zá fûzött reményeket, élõ kapocsként volt jelen a lakosság és az önkormányzat kö-
zött. Ez a kapocs most még szorosabb, hiszen a koronavírus továbbra sem teszi
lehetõvé, hogy szokásos életünket éljük, hogy közvetlen találkozások révén jussunk
hírekhez, hogy torzításmentes információkhoz juthassunk közös dolgainkat ille-
tõen. Ezért különösen fontosnak tartom, hogy továbbra is úgy tekintsenek a Ten-
gelici Hírmondóra, mint hiteles forrásra, mert az újságban csak a tényekkel és in-
tézkedésekkel alátámasztott tudnivalók jelennek meg, melyekért a polgármester
és az önkormányzati testület vállalja a felelõsséget. 

Tavalyi évösszefoglalómban érezhetõ volt az a sokkhatás, melyet a koronavírus
megjelenése okozott, hiszen egy teljesen új, ismeretlen következményekkel fe-
nyegetõ világméretû veszedelemmel kellett hirtelen szembenéznünk. Pedig ak-
kor még nem is sejtettük, hogy az akkori gondjaink csak hatványozódni fognak,
hiába áll már rendelkezésre vakcina, mint az egyetlen eszköz a járvány megféke-
zésére. Tehát a nyomás nem csökkent, a 2021-es év is a COVID-19 és mutánsai je-
gyében telt. Településünkön kicsiben éltük meg az egész világra érvényes min-
den bajt és nehézséget, szükségünk volt hát minden tartalék energiánkra, kreati-
vitásunkra, józan eszünkre, de elsõsorban hitünkre egymásban és abban, hogy
ezt az idõszakot is egy jobb követi. 

Az elmúlt egy-, másfél év során az önkormányzat és a lakosság kapcsolata hihe-
tetlenül intenzívvé és szorossá vált, soha ennyien és ennyire szerteágazó terüle-
ten nem kérték még segítségünket a mindennapi gondjaik megoldásához, mint
mostanában. Kérték a segítségünket munkahelymegtartási, egyészségügyi, isko-
lai, lakhatási, vagy pénzügyi nehézség adta problémák miatt, melyeket igyekez-
tünk erõnkhöz mérten minél hatékonyabban és gyorsan orvosolni. Ennek érde-
kében heti szinten végeztünk felmérést, hogy oda koncentrálhassuk erõforrása-
inkat, ahol a legnagyobb a szükség. Ez a feladat elsõsorban a 3 fõs házi segítség-
nyújtó csapatra hárult, arra a támpillérre, melyet az önkormányzat a szociálisan
rászorulók megsegítésére hozott létre. A civil szervezetek, de ugyanúgy privát
személyek egyénileg is szintén kivették részüket a felmérésben és a segítségnyúj-
tásban, amit teljes szívembõl köszönök nekik, jó tudni, hogy van egy csapat az
önkormányzat háta mögött. 

Sajnos itt kell megjegyeznem, hogy érthetetlen módon mindig akadnak olya-
nok, akik önzõ érdekeik miatt, vagy mert mindent mindenkinél jobban tudnak,
a „partvonalról bekiabálva” becstelen kritikával illetik a keményen végzett mun-
kát és az abban résztvevõket, akkor, amikor csak összefogással és empátiával le-
het eredményeket elérni. Azonban ellendrukkerek ide, vagy oda, Tengelicen az
élet a bajok ellenére is élhetõ maradt, mindenre megfelelõ pénzügyi háttér áll
rendelkezésre, és a továbbiakban is törekszünk a biztonságra és kiszámítható-
ságra. 

Összességében azonban elmondhatom, hogy a nehézségek ellenére Tengelic
2020-21-ben is szépen teljesített, a részleteket és a 2022-re vonatkozó terveinket
a „Közmeghallgatás” cikkben olvashatják.

Remélve, hogy a 2021-es karácsony a meghittség, szeretet és bizakodás jegyé-
ben telt mindannyiuknál, 2022-re jó egészséget, erõt és optimizmust kívánok,
még akkor is, ha sok új megpróbáltatás vár még ránk. 

Rám számíthatnak, és én is számítok önökre! Vigyázzanak magukra és szeret-
teikre! Boldog út évet mindenkinek!

Gáncs István polgármester
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Vegyünk 112 tteljes hhónapot
Tisztítsunk lle rróla ggondosan

minden kkeseru" séget, ggyu" löletet,
irigységet.

A hhónapokat vvágjuk 228, 330, 331 sszeletbe,
de nne eegyszerre ffo" zzük kkészre.

Vegyünk ssorra mminden eegyes nnapot,
adjuk hhozzá aa kkövetkezo" ket:

egy ccsipet hhit, eegy ccsipet ttürelem,
egy ccsipet bbátorság, eegy ccsipet mmunka.
Minden nnaphoz aazonos rrész rremény,

hu" ség, jjóság kkell.
Jól ddolgozzuk öössze eegy rrész iimával,

egy rrész sszorgalommal.
Fu" szerezzük bbo" ségesen jjó kkedéllyel,

keverjünk eel bbenne aalaposan eegy ccsipet
boldogságot,

kevés rrumlit, éés nnagykanálnyi hhumort.
Tálaljuk sszeretetben.
Körítsük mmosollyal ::)



Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete 2021. no-
vember 30-án 16 órától képviselõ-testületi ülést, - a fokozódó jár-
ványügyi helyzetre való tekintettel, de a törvényi elõírásoknak
eleget téve, rendhagyó módon - azt követõen 17 órától közmeg-
hallgatást tartott.

A szervezettebb lebonyolítás érdekében a közmeghallgatá-
son személyesen részt venni nem szándékozó érdeklõdõk a té-
ma rövid megjelölésével, de nem névtelenül, elõzetes írásbeli
közérdekû kérdést/javaslatot tartalmazó lapot adhattak le. A
személyesen megjelenõ lakosok a helyszínen kapták meg kér-
déseikre a választ, az elõzetesen leadott közérdekû felvetések-
re pedig ezen anyagban találják meg a válaszokat. A személyes
jellegû kérdésekre írásban reagáltunk. 

A közmeghallgatás a szokásos éves gazdasági beszámo-
lóval kezdõdött, melynek részletei a következõk:

Megvalósult egyéb beruházások, fejlesztések:

TEIT-tõl kapott támogatás:

2020-2021 években nem kellett igénybe venni semmilyen hitel-
forrást.

Rátérve közmeghallgatáson és az írásban beérkezett közérdekû
észrevételekre, véleményekre, tanácsokra:

Közvilágítás – a közigazgatási területünkön lévõ több telepü-
lés részünkön a közvilágítással kapcsolatban kivétel nélkül az éj-
szakai megvilágítás jobbá tételére volt a kérés. Ezen probléma-
kör megoldása végett a jelenleg is a szolgáltatást végzõ céggel
felvettük a kapcsolatot. Valamennyi bejelentett helyszínt meg-
vizsgálunk és a feltárt a problémát orvosolni fogjuk. Az áramin-
gadozással kapcsolatban szintén érkeztek bejelentések. Ezt to-
vábbítjuk a szolgáltató felé, hiszen ez nem önkormányzati hatás-
kör.

Járdák, utak – a kérdések nagy százalékában találkoztunk köz-
területi járdák, utak karbantartási problémájával, esetleges fel-
újítási lehetõségekkel. Ezzel kapcsolatban annyit tudok elmon-
dani, hogy továbbra is tartjuk azt a koncepciót, melyben a kitû-
zött cél 2025-re minden egyes járdaszakasz és útburkolat, amely
igényli, felújításra kerül. Elõnyt élvez Jánosmajor és Tengelic-
Szõlõhegy.

Közbiztonság – a felmerülõ közbiztonsággal kapcsolatos ész-
revételekre és jelzésekre olyan tájékoztatást tudok jelenleg ad-
ni, hogy a meglévõ, és jól mûködõ kamerarendszerünk üteme-
zetten bõvítésre kerül 2022-ben. Továbbá a polgárõr és tûzoltó
szolgálat mûködését ütemterv alapján még nagyobb mérték-
ben segíteni fogjuk a közbiztonság érdekében.

Zöldhulladék kezelés – jogosan vetõdött fel a zöldhulladék
égetésével kapcsolatos probléma. Továbbra is csak azt tudjuk
közvetíteni, hogy Magyarország területén törvény szabályozza,
hogy a hulladékégetés a klímaszabályok betartása végett szigo-
rúan tilos. Ennek változtatására az önkormányzatnak nincs jo-
gosultsága. Azonban ez a probléma elõtérbe helyezi ezen terü-
letrõl származó hulladékkal való törõdést. A képviselõ-testület
2021 évben már foglalkozott egy esetleges komposztáló, vagy
feldolgozó telep létrehozásával, ez azonban számtalan jogi és en-
gedélyezési megkötéssel jár. 2022-ben szeretnénk ebben a té-
makörben elõrehaladást elérni, ezáltal egy hosszú távú megol-
dást találni a problémára. Ehhez a témához szorosan kapcsoló-
dik a lakosok jogos kérése, melyet a szolgáltató felé ugyan már
megfogalmaztak, de választ, vagy megoldást nem sikerült elér-
niük. Az elszállított zöldhulladék zsákban történõ gyûjtése/el-
szállítása szintén nem megfelelõ szintû szolgáltatásnak minõsít-
hetõ a szolgáltató hozzáállása miatt. Ennek a kialakult helyzet-
nek megoldására az önkormányzat hathatós lépéseket tesz a kö-
zeljövõben. 

Járványhelyzet – a járványhelyzettel és annak önkormányza-
ti szintû kezelésével kapcsolatos észrevételék megválaszolására
egy külön mellékletet szántunk, melyben részletes betekintést
kaphatnak az elmúlt idõszak összetett intézkedéseire. 

A közmeghallgatás a 2022. évre vonatkozó tervek ismertetésé-
vel ért véget. 

2022. évi beruházási, felújítási tervek
– temetõkbe urnafal építése (Tengelic, Tengelic-

Szõlõhegy)
– temetõkben lévõ ravatalozók tetõfelújítás (Tengelic,

Tengelic-Szõlõhegy)
– utak, járdák építése, felújítása (Jánosmajor, Tengelic-

Szõlõhegy)
– Felsõtengelicen bevezetõ útszakasz felújítása
– kisiskola épületének szakaszos felújítása 
– tájház kialakításához épület megvétele
– szolgálati lakás vásárlása és felújítása
– Szolgáltatóház vizesblokk felújítása
– sportpálya esetleges megvétele
– játszótereken újabb játszótéri elemek vásárlása (Tenge-

lic, Tengelic-Szõlõhegy)
– közösségi tér és szabadidõ park kialakítása Tengelicen.

Gáncs István polgármester
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2020-ban megvalósult beruházások

Bölcsõde kialakítás

Szennyvíz beruházás Tengelic-Szõlõhegyen

Iskola napelemes rendszer kiépítése

2021-ben megvalósult beruházások

Tanyagondnoki autó beszerzése

Szennyvíz beruházás Tengelic-Szõlõhegyen

Traktor beszerzése

Iskola napelemes rendszer kiépítése

Tengelic-Szõlõhegy útfelújítás

Egyéb önkormányzati támogatások

Testvértelepülési támogatás, Bethlen Gábor Alap

Falunap támogatás

Jánosmajor ivóvíz-javító program, KEHOP pályázat
A pályázat folyamatban van.

Összeg (Ft)

93.193.239.- 
ebbõl önrész: 0 

333.999.972.-
2020-ban kifizetett rész:
236.209.633.-

14.846.910.-
ebbõl önrész: 0

Összeg (Ft)

13.889.600.-
ebbõl önrész: 0

333.999.972.-
2021-ben kifizetett rész:
151.122.793.-

15.612.701.-
ebbõl önrész: 750.002.-

6.717.135.-
ebbõl önrész: 339.691.-

26.667.619.-
ebbõl önrész: 6.667.619.-

Összeg (Ft)

1.100.000.-

1.000.000.-

169.787.734.-

2020.

Óvoda játszótér kivitelezése

Tengelic-Szõlõhegyi ÖNO felújítás

Óvoda fûtéskorszerûsítés

2021.

Útfelújítás Tengelic-Szõlõhegyen

Mûvelõdési Ház felújítása Tengelic-Szõlõhegyen

Szolgáltatóház felújítása

Összeg (Ft)

3.106.864.-

10.783.303.-

5.090.414.-

Összeg (Ft)

2.285.365.-

9.449.769.-

1.384.541.-

RHK Kft-tõl kapott támogatás

Erõmûtõl kapott támogatás felhalmozásra

2020 (Ft)

11.765.460.-

9.450.000.-

2021 (Ft)

11.765.460.-

9.800.000.-
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Járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos 
feladatok, intézkedések:

– gyermekétkeztetés megszervezése, lebonyolítása a tantermen kívüli oktatás 
idõszakában 

 szülõk tájékoztatása nyilatkoztatása az igénybevételrõl személyesen, 
 naponta történõ házhozszállítás
 éthordók folyamatos fertõtlenítése

– szociális étkezõk teljes létszámban történõ átállítása kiszállítással történõ 
igénybevételre

 étkezõk értesítése, tájékoztatása
 naponta történõ házhozszállítás
 éthordók folyamatos fertõtlenítése

– házi segítségnyújtás szolgáltatás bõvítése

 a bevásárlás, gyógyszerkiváltás tevékenységet kiterjesztettük nagyobb létszámra, az idõs
emberek ne legyenek kitéve a fertõzésveszélynek az üzletekben, mûvelõdésszervezõ
munkakörének átszervezésével, tanyagondnok és családsegítõ intenzív bevonásával

– óvodai ügyelet biztosítása a dolgozó szülõk gyermekei számára

 jogszabálynak megfelelõen csoportonként 5 gyermek, mindhárom óvodai csoportot
meg kellett nyitni a megfelelõ létszámú dolgozó foglalkoztatásával

 folyamatos fertõtlenítés

– munkahelyi gyermekfelügyelet megszervezése a digitális oktatás idejére

 ezáltal a következõ szolgáltatások fenntartása biztosítva lett: óvoda, konyha általi 
étkeztetés,házi segítségnyújtás, hivatali ügyintézés

– digitális oktatás segítése, 

 szakmai tantárgyak gyakorlásához helyiségek biztosítása,
 digitális oktatáshoz közös eszköz biztosítása felügyelettel (nyomtatási, szkennelési 

lehetõség,)
 tananyag kihordása személyesen olyan családokhoz, ahol nem állt rendelkezésre 

az online oktatásban való részvételhez szükséges feltétel
 internet adategység biztosítása online oktatáshoz segélyezés keretében,

– járványidõszakban munkanélkülivé vált személyek részére felajánlott egyszeri
rendkívüli pénzbeli támogatás

– rendkívüli települési támogatás megállapítása kórházi kezelés alatt (beszállított
csomag formájában is), kórházi kezelést követõen készpénzben, élelmiszer vásár-
lása formájában, internet a digitális oktatáshoz,

– maszkok ingyenes kiosztása teljes lakosság részére

– vitamin osztása a 65 év feletti lakosság részére térítésmentesen

– élelmiszercsomag osztása a 65 év feletti lakosság részére a képviselõk által felajánlott 
tiszteletdíjból

– az oltás kezdetén a legidõsebb korosztály oltópontra jutását a tanyagondnoki 
szolgálat segítette

– háziorvosi oltópontra a vakcinákat a tanyagondnok szállítja

– háziorvosi rendeléshez egy fõ betegirányító személy biztosítása a kontaktok 
csökkentésére

– minden önkormányzati intézményben a járványügyi szabályok betartásának 
felügyelete és az ehhez szükséges eszközök és feltételek biztosítása 

– tájékoztató anyagok közzététele (helyes kézmosásról, egyéb hasznos tudnivalókról)
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A polgármester úr egy-két kérdés
erejéig betekintést engedett az ol-
vasók számára saját személyes ta-
pasztalataira, érzéseire is, mint
magánember.

– Hogyan érintette a senki által ed-
dig nem ismert vírushelyzet hozta
feladatsor mássága a rutinhoz ké-
pest?

– Lelkiekben vett igénybe elsõsor-
ban, mert normál esetben a polgár-
mesteri feladatok nem erre irányul-
nak. Nehéz egy olyan helyzetben
iránymutatást adni, mely helyzetet
senki nem élt még meg. Sajnos
mindjárt az elején személyesen is
meg kellett tapasztalnom ennek a
betegségnek a tragédia oldalát is. Itt
a felelõsségvállalás nagyon gyorsan
ki kellet, hogy alakuljon a fejemben,
elsõsorban szeretteim, majd a mun-
kám által a rám bízott területen élõ
valamennyi lakost érintõen. Amivel
szembesülnünk kellett az csak a leg-
rosszabb helyzetekben alakulhat ki,
gondolok itt háborús idõszakokra,
amikrõl jómagam is csak a történe-
lemkönyvekbõl értesülhettem.
Ilyen pl. a kijárási tilalom, szabad-
ságjogok korlátozása, gyülekezési ti-
lalom, és mi mindezt meg kellett,
hogy tapasztaljuk.

– Hogyan változott a magánélete,
szabadideje és pihenéssel töltött
ideje a hivatali extra teendõk ára-
data miatt?

– A kezdeti idõszakban szinte minden
gondolatom azon járt, hogyan lehet
minél kevesebb veszteséggel ezt az
átmeneti idõszakot úgy kezelni,
hogy az addig elért eredmények és
dolgok lehetõleg a helyükön marad-
hassanak, és mindezt úgy, hogy szá-
molni kellett azzal, hogy gyakorlati-
lag egyszemélyi vezetést lehetett al-
kalmazni kormányzati útmutatás
mellett. De 2022 év elején már tud-
juk, hogy ez nem átmeneti. Így
drasztikusan át kellett ütemeznem a
mindennapi életvitelemet, beleért-
ve szabadidõt, pihenést, szórako-
zást, ahogy ezt tette a lakosok túl-
nyomó többsége is. Na, erre nem
voltam felkészülve polgármester-
ként! Itt kell elmondanom, hogy a
családom szerencsére, mint eddig
is, maximálisan mellettem volt és ki-
szolgált, és kiszolgál a mai napig,
hogy ennek a kihívásnak maximális
energiával tudjak megfelelni.
Enélkül esélyem sem lenne.

– A kb. 2 év kényszerû rutin után
mennyiben érzi úgy, hogy könnyebb
lesz kivárni a járványhelyzet végét?

– Érdekes és számomra meglepõ ké-
pességeket fedeztem fel magamban
és az általam irányított településen
élõkben. 16 éves irányításom alatt
nyugodtan elmondhatom, hogy
összességében nem kaptam annyi
telefont és szóbeli megkeresését,
melyek kivétel nélkül arra irányul-
tak, hogy mi lesz ennek a vége, mi
lesz erre a megoldás, tud-e segíteni
polgármester úr egészségügyi prob-
lémára, vagy csak orvost találni,
vagy mi a véleményem az oltás hasz-
nosságáról, a kialakult anyagi hely-
zetre megoldást találni és a számta-
lan kialakult tragédiára lelki támaszt
keresni. Tapasztalhattam a hihetet-
len gyors alkalmazkodó képesség ki-
alakulását, a szabadságunk korláto-
zásának szinte természetessé véte-
lét, és sajnos a bezártság okozta lel-
ki traumák szinte egyértelmûvé vá-
lását. Így a kérdésre a válasz, csupán
csak annyi, hogy ezt jelenleg lehetet-
len megválaszolni. De mindenféle-
képpen elmondható, hogy a jövõ-
ben hasonló helyzetek kialakulására
már lesz útmutató. Én optimista em-
ber vagyok, azt üzenem mindenki-
nek, hogy a felhõk mögött mindig
ott van a nap, de, hogy mikor láthat-
juk meg, az egy másik kérdés.

– Milyen tapasztalatai vannak a se-
gítõkészségrõl és a lakosság támo-
gatásának megnyilvánulásáról?

– Jó a kérdés, amit több részre lehet
bontani. A kezdeti idõben kizárólag
a személyes és családi segítségre tá-
maszkodtam, hiszen abból merít a

legtöbbet az ember és a legbizto-
sabb számára. Már ahol van család,
és már ahol a család segít. Én ebbõl
a szempontból szerencsésnek
mondhatom magam. Aztán azon
emberekre, akik a közért valami
úton-módon több felelõsséget érez-
nek, mint embertársaik. Ez egy ve-
lünk született adottság, ami persze
fejleszthetõ, és ami elõhívható ilyen
esetekben. Õk önként nyújtották
azt a segítséget nekem, ami megad-
ta azt az energiát, ami a mai napig is
bennem él és segít megoldani az ép-
pen adódó aktuális a problémákat.
Végül eljön az az idõszak is, amikor
már a lakosság elkezd együtt gon-
dolkodni a kialakult helyzeten és
már érezhetõen tapasztalható ré-
szükrõl az együttmûködés az önkor-
mányzati feladatokban. Azt azért
mindenféleképpen kiemelném,
hogy egy-két kivételtõl eltekintve
maximális együttmûködést tapasz-
taltam a településen élõk részérõl,
semmiféleképpen nem azt, hogy gá-
tolták volna a végrehajtandó plusz
feladatok elvégzését. 

– Végül, érezte-e valamikor is, hogy
túl sok már a feladat, a felelõsség, és
hogy legszívesebben feladná? Ha
igen, mi lendítette túl?

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy
nem gondolkodtam el hasonló kér-
désen, de nem így fogalmazódott
meg bennem, hanem hogy elég le-
szek-e én erre a feladatra, tudom-e
és akarom-e mindezt lelkileg felvál-
lalni. Maga a feladat nagysága, ami
általában a polgármesterekre hárul,
engem szerencsére mindig inspi-
rált, nem pedig összenyomott. A fel-
adatok ezen része soha nem aggasz-
tott. Hogy mi lendített túl ezeken
az érzéseken, gondolatokon? Egy-
szerûen csak a saját magamban és a
szeretteimben vetett hitem. És azt is
mondtam már nem egyszer, hogy
mindenki nem mehet el, mert gyá-
va népnek nincs hazája. Aki a rá-
mért feladatok elõl kitér, soha nem
lel lelki békességre.

– Köszönjük Polgármester úr!

BRM

POLGÁRMESTER CIVILBEN
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Az óév búcsúztatása és az újév kezdetének megünneplése nem
csak napjainkban van szoros összefüggésben a vidám, zajos és
fõleg bõséges lakomával és sok itallal megtartott mulatással. A
pogány Rómában – ahol az évkezdet még március elsejére esett
– Janus tiszteletére tartották, aki a be- és kijáratok istene volt és
egyben istene minden kezdetnek - az év elsõ hónapjának, min-
den hónap elsõ napjának és az emberi élet kezdetének is.

Ábrázolásain kulcsokat tart, 365 ujja van az év napjainak
megfelelõen, valamint ellenkezõ irányba nézõ két arca - innen
ered a "Janus arcú" kifejezés. Már ebben az idõben szokás volt,
hogy az emberek jókívánságokat mondtak és ajándékot adtak
egymásnak. A szilveszter elnevezés I. Szilveszter pápa (314-
335) nevéhez kötõdik, aki I. (Nagy) Constantinus római csá-
szár (307-337) kortársa volt, õ ismerte el 313-ban a keresztény-
séget, ami Szilveszter pápasága idején államvallássá lett. A ja-
nuári évkezdet csak a XIII. Gergely pápa (1572-85) által beve-
zetett napév szerinti idõszámítással honosodott meg Európá-
ban. Ezt azonnal elfogadták Olaszországban, Spanyolország-
ban, Portugáliában és Franciaországban, míg hazánkban,
1587-ben vezették be, de például a protestáns Németország
csak 1699-ben járult hozzá használatához.

Ide tartozó érdekesség, hogy a honfoglaló magyaroknál az
évkezdet nagy valószínûséggel õszre vagy tavaszra eshetett,
aminek emlékét az õszi és tavaszi pásztorünnepek õrizték. A
naptárreform bevezetésétõl függetlenül azonban egészen a
XVI. századik Karácsony napján - december 25-én ünnepelték
az újévet, néhol pedig január 6-án (háromkirályok idején). Ja-
nuár elsejét végül XII. Ince pápa rögzítette az újesztendõ elsõ
napjának 1691-ben. Az újév köszöntését kísérõ babonák, étke-
zési szokások és az ünneplés helyszínei országonként és táj-
egységenként is sok-sok érdekességgel szolgálnak. Magyaror-
szágon fõleg a mezõvárosokban szilveszterkor nagy bálokat
tartottak. Hajdúdorogon ekkor volt a szolgalegények bálja, Haj-
dúböszörményben pedig morzsabált tartottak, amelyre a lá-
nyos szülök vitték a sült tésztákat, a pásztorok pedig pörköltet
fõztek, ami mellé természetesen jelentõs mennyiségû borfo-
gyasztás is járult.

A nagykun városokban ekkor tartották a batyus bálokat, de
rendeztek házibálokat is, ahol citeraszó és cigányzene mellett
mulattak a fiatalok. A vidéki elõkelõségek saját kastélyaikban
rendeztek évbúcsúztatót, de azt egészen a XIX. század közepé-
ig bõvet estélyének nevezték.

A nagyvárosokban kezdetben báltermek és a fõurak kasté-
lyai adtak otthont a mulatságnak, ami gyakran mûkedvelõi szí-
ni elõadással és hangversennyel volt fûszerezve. A XVIII. szá-
zad végén, XIX. század elején nagy divat volt, hogy szilveszter-
kor cigányzenészek adtak szerenádot híres emberek ablakai
alatt. Így mutatkozott be Pest utcáin 1801-ben Bihari János,
korának leghíresebb cigányprímása, akinek olyan sikere volt,
hogy 1802-ben Pestre költözött és innen indult szédületes kar-
rierje. Az újév kezdetéhez kapcsolódó hiedelmek, babonák és
szokások tárháza kimeríthetetlen.

Ezek közül az egyik legrégibb eredetû a zajkeltés, melynek
célja az ártó, rontó erõk távoltartása a háztól. Eszközei már év-
századokkal ezelõtt is változatosan voltak, a karikás ostortól a
dudán és a csengõn keresztül a kolompig - manapság viszont a
felsorolt "népi" eszközöket szinte mindenhol a petárdázás és a
papírtrombita váltotta fel. Egyes falvakban az óév búcsúztatá-
sát és az új esztendõ köszöntését harangzúgás kísérte, miköz-
ben a falu lakói együtt ünnepeltek és vonultak a templom elé
meghallgatni az óév búcsúztatót és az újévi köszöntést. Szin-
tén régi és ismert szokás az esti ólom vagy faggyúöntés. Az
egyiknél ólmot olvasztanak, a másiknál gyertyafaggyút vagy
viaszt. A felmelegített anyagot hideg vízbe öntik és megnézik,
milyen alakot vett fel és formájának jellegzetességeibõl jósol-
nak a jövendõre. Még ma is divat, hogy az utcán mulatozók ál-
arcot húznak, hogy elijesszék az óévet magával vivõ szellemet. 

Néhány kkülönös sszilveszteri sszokás 
szerte aa nnagyvilágban:

Johannesburgban (Dél-afrikai Köztársaság) jobb nem sétálni új-
év éjjelén az utcán. Az az új trend, hogy december 31-én éjfél
elõtt az emberek elkezdik kidobálni az ablakon (igen, akár a ha-
todikról is) a régi bútorokat, hogy megszabaduljanak a tavalyi
év gondjaitól.

  
Ezek után szinte nem meglepõ az, hogy Chilében van egy vá-
ros, amelyik megnyitja a temetõjének a kapuját éjjel, azért, hogy
együtt ünnepelhessék az újévet a holtak és az élõk.

  
Finn rokonaink sem maradnak ki: õk olvasztott ónt csepegtet-
nek a jéghideg vízbe, s amikor az megkeményedik, valamilyen
alakja lesz: a finnek pedig ebbõl próbálnak rájönni, mi fog tör-
ténni velük a következõ évben.

  
Román szomszédainknál különösen fontos, hogy újévkor ne
halljuk az állatok hangját (pl. kutyaugatást, macskanyávogást),
mert az szerencsétlenséget hoz.
Dániában (már senki nem tudja miért) tányérokat törnek épp
a "barát" ajtaja elõtt, és ott is hagyják. Ezt majd Önnek kell ösz-
szeszednie reggel.

  
De talán a spanyolok a legfurábbak. Amíg a világ minden orszá-
ga feszülten várja a himnusz végét, hogy végre elkezdõdhessen
a buli, a spanyolok csendben állnak: nem csoda, mert 12 szõlõ-
szemet tömtek a szájukba. A 12 szõlõszem a 12 hónapot szim-
bolizálja, és nem szabad megsérülniük a himnusz végéig. Akkor
megpróbálják lenyelni õket, és végre buliznak: szigorúan vörös
és új alsónemûben.

És vvégül sszilveszteri sszokások iitthon
Nekünk, magyaroknak is rengeteg hiedelmünk, szokásunk van.
Szinte mindenki "megfogad valamit" szilveszter napján, újév-
kor, hogy aztán a lehetõ leghamarabb meg is szegje. (Egy tanul-
mány szerint a szilveszteri fogadalmak 90%-a nem tart ki egy
hétnél tovább.) Azt mindenki tudja, hogy szilveszterkor pezs-
gõzünk, de azt kevesen, hogy miért. A pezsgõ nagyon sokáig a
gazdagok itala volt régen, alig pár ezer palackkal tudtak készí-
teni évente. Ezért volt kedvelt ital, hiszen ha drága itallal búcsúz-
tatjuk az óévet, a jövõ év is gazdag lesz. Malacot azért eszünk,
mert a malac kitúrja nekünk a szerencsét: aki tehát malacot
eszik, szerencsés lesz. Ha lencsét (vagy babot, borsót, rizst)
eszünk, akkor sok pénz áll a házhoz. A baromfit viszont jobb el-
kerülni, mert kikaparja a szerencsét. Vigyázzunk arra, mit cse-
lekszünk újév elsõ napján, mert az egész évben ismétlõdni fog.

SSZZIILLVVEESSZZTTEERRII MMUULLAATTSSÁÁGG-TTÖÖRRTTÉÉNNEELLEEMM
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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

BOLDOG 
2022 évet!

„Kívül, belül maradjon 
Békében az ország;
A vásárra menõket 
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál
És a szívredõben.
Adjon Isten, ami nincs
Ez új esztendõben.”

Arany János
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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. december 14.
Az idei év utolsó képviselõ-testületi ülésén tárgyalták és elfogad-
ták a képviselõk a Paksi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság tájé-
koztatóját a 2020. évi tûzvédelmi helyzetrõl. A tájékoztató sze-
rint a tûzoltóság 2020. évi tevékenységét nagyban befolyásol-
ta a COVID-19 járvány. A feladatok végrehajtása fõként a lakta-
nya területén belülre korlátozódtak, kivéve a tûz-és káresetek
felszámolását. Az egységek 274 alkalommal lettek riasztva, a
mûszaki mentések száma volt a legmagasabb, közülük is a bal-
esetekhez és a fakidõlésekhez történõ vonulás volt a legjellem-
zõbb. Tengelicre történõ vonulás 7 %-os arányt tett ki. A téves
jelzések száma 17 %-kal csökkent az elõzõ idõszakhoz képest,
viszont a tûzesetek száma a mûszaki mentés és a szándékosan
megtévesztõ jelzések száma emelkedett. Gaszner Róbert tûzol-
tóparancsnok megköszönte Szinger Árpádnak és Böjthe Zoltán-
nak azt a munkát, amivel elõsegítették, hogy a tengelici önkén-
tes tûzoltók mind szakmailag, mind technikai és védõfelszere-
lést tekintve eljussanak a jelenlegi helyzetbe. 
A polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselõket érintõen
két önkormányzati rendelet megalkotására került sor. Az egyik
a 2022. évi illetménykiegészítésrõl szóló rendelet, melynek alap-
ján a köztisztviselõk továbbra is megkapják a 20 %-os illetmény-
kiegészítést. A másik rendelet szintén a 2022-es évre vonatko-
zóan állapítja meg a köztisztviselõi illetményalapot, mely to-
vábbra is 46.380.- Ft. 
Elfogadta a testület a 2022. évi belsõ ellenõrzési javaslatot, mely-
nek ellenõrzési témája a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos fel-
adatellátás szabályszerûsége. Az ellenõrzési feladatok elvégzé-
sére Dr. Kádár Andrásné vállalkozóval köt megbízási szerzõ-
dést az önkormányzat 280.000.- Ft megbízási díj ellenében.
Sor került a helyi adórendelet felülvizsgálatára. A felülvizsgálat
eredményeként, valamint a törvényi elõírásnak is eleget téve a
képviselõ-testület úgy döntött, hogy nem módosítja a helyi
adók mértékét 2022-ben.
Beszámolót hallgattak meg a képviselõk a szociális étkeztetés-
rõl, a tanyagondnoki szolgálat 2021. évi tevékenységérõl, vala-
mint a 2021. évi közfoglalkoztatásról.
Végül elfogadta a testület a 2022. évi munkatervét.
Az ülés végén polgármester úr megköszönte a képviselõk egész
éves munkáját.
Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a te-
lepülés honlapján: www.tengelic.hu.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

KÖZÉRDEKÛ
Emlékeztetjük tisztelt lakosságot, hogy magánszemély kom-
munális adó tekintetében történt adókötelezettség keletke-
zését, megszûnését, változását (ingatlan vásárlás, eladás,
öröklés, ajándékozás…) 15 napon belül kötelesek bejelente-
ni az önkormányzati adóhatóságnak.
Továbbá emlékeztetjük tisztelt termõfölddel rendelkezõ
(földhasználó, tulajdonos) lakosságot, hogy Tengelic Község
Önkormányzata Képviselõ-testületének 14/2011. (X.20.) ön-
kormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése alapján mezõõri
járulék fizetésére kötelezett 30 napon belül köteles bejelen-
teni a használatában és/vagy tulajdonában lévõ termõföl-
det, továbbá ugyanezen paragrafus (2) bekezdése szerint a
termõföld használati vagy tulajdonjogában történt változást
a tulajdonos a változást követõ 30 napon belül köteles beje-
lenteni az önkormányzati adóhatóságnak. 
A bejelentéseket az erre célra szolgáló nyomtatványon írás-
ban vagy elektronikus úton lehet benyújtani.

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.


