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Humanitárius segély Szõlõsgyulának ❖Március 15. ünnepségek ❖Locsolóbál ❖Közérdekû

Újra együtt ünnepelhettük
március 15. évfordulóját

Csípõs reggelen, de végre több évnyi kihagyás után,
a veszélyhelyzeti intézkedések feloldását követõen,
hagyományainkat folytatva újra együtt, közösen ün-
nepelhettünk. Az ünnepség a faluközponton lévõ
emlékligetben kezdõdött, ahol a legifjabb generáció,
a nagycsoportos óvodások énekes-táncos mûsorral
szerepeltek és elhelyezték az emlékezés koszorúját.
Felkészítõik: Huber Péterné és Fodorné Andics Ma-
riann voltak.

A faluházban folytatódó ünnepi megemlékezés a
citera szakkör és az iskolás kórus mûsorával vette
kezdetét, amelyet a magyar és néptánc szakkör mû-
sora követett. A szereplõk mindent elkövettek,
hogy a nagytermet betöltõ közönség szívét is ün-
neplõbe öltöztessék, megidézve a forradalom ese-
ményeit, hõseit, hangulatát, az ünnep jelentõségét.
Felkészítõik Budaváriné Balogh Boglárka, Farkas
Zsuzsanna, Kolep Ingrid és Szabó József voltak.

Szijártó József tagintézmény vezetõ

HUMANITÁRIUS SEGÉLY
SZÕLÕSGYULÁNAK

„Legyen átkozott minden háború – most és mindörökké…” – Mihail
Bulgakov (kijevi születésû) orosz író

Február utolsó hetében bejelentették, hogy vége a maszk-viselésnek,
vége a Covid-19 okozta járványhelyzetnek. A megkönnyebbült sóhaj
azonban félúton bennakadt, mert szinte ezzel egyidõben, február 23-ról
24-re virradó éjszaka kitört az orosz-ukrán háború. Maga a tudat, hogy
egy szomszédos országban kezdetét vette egy 21. századi szuper fegyve-
rekkel vívott és egyéb technikai csodákkal megtámogatott háború, már
ez is görcsbe rántotta az ember gyomrát. De mi itt Tengelicen személye-
sen is érintetté váltunk, hiszen testvértelepülésünk, a kárpátaljai Szõlõs-
gyula a háború által közvetlen veszélyhelyzetbe került, fõként, mivel ott
is mûködik egy határõrség. A hírek hallatán polgármesterként természe-
tesen azonnal felvettem a kapcsolatot Sápi Sándorral, Szõlõsgyula pol-
gármesterével, hogy felajánljam segítségünket. Elsõ beszélgetésünkkor
még csak általános nyugtalanságukról számolt be és arról, hogy a hadkö-
teles kárpátaljai magyar férfiak azonnal elhagyták Ukrajnát, elkerülendõ
a minden 18 és 65 év közötti férfit érintõ hadi behívást. Gyorsan kellett
lépniük, mert órákon belül életbe lépett a hadiállapot és attól kezdve a
határokat nem léphette át az érintett korosztályú férfi lakosság. Innen-
tõl az események egyre gyorsabban követték egymást és a helyzet egy-
re vészterhesebbé vált. Következõ beszélgetésem Sápi polgármester úr-
ral már a legnagyobb kétségbeesés állapotában zajlott, mert megkezdõ-
dött a tömeges menekülés, így Szõlõsgyulán is mindenki útra kelt, aki-
nek bármilyen kapcsolata volt Magyarországon, vagy bárhol a világban.
A közigazgatás összeomlott, a szolgáltatások esetlegessé váltak, a boltok
kiürültek, általánossá vált a pánik és a reménytelenség. 

Aztán a február 21-én érkezett segélykérés Sápi polgármester úrtól
beindította a gépezetet Tengelicen. Kérte, hogy fogadjuk be a családját,
mert az értük érzett aggodalma alkalmatlanná teszi õt, hogy polgármes-
terként gondját tudja viselni a faluban maradt, elmenekülésre képtelen
idõseknek, a mezõgazdasági tevékenységet folytató, állataikat féltõ, vagy
csak otthonukhoz ragaszkodó embereknek. A "kétszer ad, aki gyorsan
ad" filozófiát követve azonnal megkezdõdött a segítségnyújtás megszer-
vezése. Elsõ lépésként Sápi polgármester úr családjának Tengelicre ho-
zataláról gondoskodtunk, majd még aznapra összehívtam egy válság
megbeszélést, amelyre meghívást kaptak a Tengelicen mûködõ civil
szervezetek vezetõi, az intézményvezetõk, a helyi vállalkozók és szerve-
zésben jártas aktivisták. A helyzet ismertetése után pénzgyûjtésre/pénz
adományozásra kértem a résztvevõket, hogy még azon a héten útnak in-
díthassunk egy segélyszállítmányt, nehogy a Szõlõsgyulán maradtak
szükséget szenvedjenek a kialakult zûrzavarban. Hangsúlyozottan pénz-
adományokra volt szükségünk, mivel háborús körzetbe csak szigorú

szabályoknak megfelelõen lehet belépni és
bármit bevinni, így célirányosan kellett a se-
gélyszállítmányt összeállítani. 

(folytatás a 2. oldalon)
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Folytatás az 1. oldalról

A Települési Értéktár Bizottság a hagyományoknak
megfelelõen Középtengelicen, a Csapó sírkertben

rendezte Március 15-i ünnepségét. 

Az ünnepi mû-
sort követõen ke-
rült sor az idei "Ten-
gelic Községért" ki-
tüntetõ cím átadá-
sára. Gáncs István
polgármester, a
képviselõtestület
döntése értelmé-
ben Szinger Árpá-
dot részesítette elis-
merésben.Az ese-
ményrõl készült fel-
vétel megtekinthe-
tõ az alábbi linken:
www.youtube.com/watch?v=kmwEdYJBBkA&feature=emb_title

Másnap megkezdõdött
az adománygyûjtés, és na-
gyon szép eredménnyel zá-
rult. Mind a lakosság, mind
a helyi vállalkozók, továbbá
a szekszárdi és környékbeli
nagyvállalkozók és magán-
adományozók önzetlenül
és nagylelkûen járultak hoz-
zá a küldetéshez. A pénz-
gyûjtésre rendelkezésre álló néhány nap alatt több, mint 8 millió Ft.
gyûlt össze, ami már biztosította, hogy a segély tényleges segítség lehes-
sen. Ez úton mondok szívbõl jövõ köszönetet mindenkinek, aki adomá-
nyával kifejezte együttérzését és segítõ szándékát a bajban lévõ nem-
zettársainknak. Nagyra becsülöm és példaértékûnek tartom ezt az ösz-
szefogást, büszke vagyok, hogy egy ilyen közösség vezetõje lehetek. És
igen, ahogy azt nagyon sokan Önök közül hangsúlyozták: inkább mi
adjunk, minthogy nekünk legyen rá szükségünk.

A pénzalap tehát megvolt, következhetett a megvalósítás. Elõzetes el-
gondolásunktól eltérõen azon a héten nem lehetett még útnak indíta-
ni a szállítmányt, mert azok a bizonyos szigorú szabályok nagyobb elõ-
készületet igényeltek. Miután Szõlõsgyuláról hivatalosan megérkezett a
szükséglet lista, Önkormányzatunk hivatalos forgalmazóktól (Tolnai
Malom, Enger Kft-ben Pécs nagykereskedés, Borbélyné Szabó Ibolya
kereskedõ, Metro Áruház, Obi, Tesco és gyógyszertárak) beszerezte a
szükséges árukat. 

3.800.000 Ft értékben vásároltunk: 1000 kg liszt (valamint 600 kg.
adomány), 400 kg tészta, 840 kg kristálycukor, 1200 db húskonzerv,
750 liter étolaj, 400 kg rizs, 146 üveg bébiétel, 800 kg mosópor, 400 db
folyékony szappan, 90 csomag pelenka, 200 db fogkrém, 50 db fogke-
fe, 100-100 db e.ü. betét és tampon, 60 db babahintõpor, 50 db borot-
va, 20 db kézkrém, 90-90 db csokoládé és cukorka, 60 doboz vitamin,
50 vércukorteszt csík, 20 db elsõsegély doboz, 30 db akkumulátoros
lámpa. Ebbõl az árumennyiségbõl 400 háztartás létfenntartásához tud-
tunk segítséget nyújtani. 

A kiszállításra március 8-án került sor az én személyes vezetésemmel.
Hajnali 4 órakor indult a 3 szállítójármû alkotta konvoj (az Önkormány-
zat kisbusza, valamint Patai Szilvia és a Homologia Kft. 3.5 tonnás kiste-
herautója), biztonsági okokból minden jármû 2-2 sofõrrel, az összes
szükséges okmánnyal és engedéllyel ellátva. A gondos elõkészületek-
nek köszönhetõen a szállítmány aznap délután 2 órára problémamen-
tesen, hibátlanul, hiánytalanul és elkobzás nélkül eljutott Szõlõsgyulára,
amit az ottaniak örömmel és hálás szívvel fogadtak. Egy rövid beszélge-
tést követõen a küldöttség azonnal visszaindult és valamivel éjfél elõtt
érkezett haza Tengelicre. 

Az adományalap maradéka (2022. márc. 8-i állapot szerint
6.198.000.- Ft) lehetõvé teszi, hogy még minimum 2 hasonló nagy kül-
deményt tudjunk eljuttatni Szõlõsgyulára, melyek szervezése folyamat-
ban van. Mindeközben minden nap várjuk az ottani híreket és tájéko-
zódunk az eseményekrõl, remélve, hogy a 2 ország mihamarabb békét
köt és ez az állapot rendezõdik. Mostani információink szerint Szõlõs-
gyulán az óvodások 70 %-a szüleikkel együtt elhagyta a települést, azon-
ban az otthon maradottak napjaikat szorongásban, rettegésben élik.
Ebben a szomorú helyzetben nyújtunk mi egy kis vigaszt és támaszt.

Sápi Sándor polgármester úr kérésére Önkormányzatunk jelenleg 5
fõt (2 gyermek és 3 felnõtt) lát vendégül Szõlõsgyuláról, de ezen okból
onnan több igény nem is érkezett hozzánk. A tömeges menekülthul-
lám fizikailag még nem érte el Tengelicet, így ilyen jellegû intézkedése-
ket ezidáig nem kellett tenni. 

Szerencsére az adományozó kedv továbbra is megmaradt, még ha
nem is olyan mértékû, mint kezdetben. Itt kell megemlítenem azt a vá-
ratlan felajánlást is, amely Kanadából érkezett, és 334.000.- Ft-tal növel-
te (2022. márc. 18-án) a segélyekre szánt összeget. Az Oliver települé-
sen élõk rokoni csatornákon értesültek a tengelici akcióról, ahol ennek
hatására indult meg a gyûjtés. Köszönjük Oliver városának az együt-
térzõ segítséget.

A vészhelyzet még sokáig fennállhat, így az adománygyûjtés tovább-
ra is folytatódik, ezért köszönettel fogadunk minden újabb felajánlást.

Sajnos a jövõ sem ígérkezik könnyûnek, még ha a háború be is feje-
zõdik. Marad a bizonytalanság, a gazdasági nehézségek mindenkit érin-
teni fognak és nem tudjuk, milyen életmódbeli változtatásokra lesz
szükségünk. Addig is õrizzük meg a reményt, cselekedjünk józanul és
kapaszkodjunk egymásba! Köszönöm segítségüket és támogatásukat!

Gáncs István polgármester

HUMANITÁRIUS SEGÉLY SZÕLÕSGYULÁNAK
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KÖZÉRDEKÛ

Helyi szociális ellátásokról tájékoztató
Emelkednek az árak, egyre nehezebb a családoknak beosztani a havi
jövedelmet. A képviselõ testület anyagi kereteihez mérten igyekszik
a helyi lakosok terhein könnyíteni. A helyi szociális rendelet 2022. 03.
15. naptól módosításra került, így a szociális támogatásokat többen
igénybe tudják venni.
Segítség a lakás rezsijének kifizetéséhez
A lakhatási támogatás már magasabb jövedelemmel is elérhetõ, vala-
mint magasabb támogatási összeg érhetõ el. 
Települési lakhatási támogatást igényelhet, egyebek mellett, akinek
a háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 % (2022. év-
ben 85.500,- Ft), egyedül élõ esetén a 400%-át (114.000,- Ft).
A támogatás összege, ha a háztartásban egy személy lakik 4.000.- Ft.
Több személyes háztartás esetén, minden további személy után 500-
500.- Ft, de legfeljebb 7.000.- Ft.
Az összeg havonta, a kérelmezõ által megjelölt egyik közüzemi szol-
gáltató felé kerül kifizetésre. 
Hozzájárulás a temetési költségekhez
A támogatáshoz szintén az eddiginél magasabb, a lakhatási támoga-
tásnál meghatározott jövedelemmel lehet hozzájutni. 
A támogatás összege továbbra is a helyben szokásos legolcsóbb teme-
tés költségének 10 %-a.
Pénzbeli segítség a baba születésekor
Új támogatási forma. A gyermek megszületését követõ 6 hónapon be-
lül egyszeri gyermekszületési támogatást igényelhetnek azok a Ten-
gelicen élõ szülõk, akinek háztartásában az egy fõre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg a nettó garantált bérminimum 150 %-át
(2022. évben 259.350,- Ft). A születési támogatás összege gyermeken-
ként 50.000.- Ft. 

Szécsényiné Dóka Emõke szociális ügyintézõ

TÚRA 

AZ IDEI ÉV 

TELEPÜLÉS 

ÉRTÉKEIHEZ

2022. április 23-án 9 órakor a Községháza elõl indul a
túra a Települési Értéktár Bizottság szervezésében az
idei Év település értékeihez. A túrán a verseny feladok
sikeres megoldásához számos információ hangzik el.
De nem csak a versenyre jelentkezõ csapatokat várjuk,
hanem mindenkit, aki szeret kirándulni és/vagy ér-
dekli Tengelic múltja, azaz a HONFOGLALÁSKORI TE-
METÕ és a KÖZÉPKORI TEMPLOMOS KÖZSÉG régé-
szeti feltárása, érdekességei.

Tengelici Települési Értéktár Bizottság

A hónap költõje: 
JÓZSEF ATTILA

(1905. ápr. 11. - 1937. dec.3.)

TAVASZ VAN! GYÖNYÖRÛ!

Tavasz van, tavasz van, gyönyörû tavasz,
A vén Duna karcsú gõzösökre gondol,
Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
Mezei szagokkal a tavaszi szél.

Jaj, te, érzed-e? Szeretõ is kéne,
Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.
Õzikém, mondanám, ölelj meg igazán!
Minden gyerek lelkes, jóizû kacagás!

Tavasz van, gyönyörû! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elõ a rügyekkel -
A mi tüdõnkbõl száll ki a tavaszi szél!
1924 tavasza

Hazánkban 1964 óta József Attila születésnapján,
április 11-én ünnepeljük a költészet napját. 
„Költõ vagyok - mit érdekelne engem a költészet
maga?” – kezdte Ars poetica Német Andornak cí-
mû versét József Attila, aki nem tudhatta, hogy
születésnapja egykoron a költészet napjává, s egy-
ben a magyar irodalom ünnepévé válik majd,
amely már több, mint fél évszázados hagyomány-
ra tekint vissza. 
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ORVOSI
RENDELÕ

PETÕFI
SÁNDOR
FALUHÁZ

7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650

NYITVA TARTÁS

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.

Áprilisi programok
április 11. - Költészet napja
április 16. - Locsolóbál (részle-
tek a 3. oldali plakáton találha-
tók)

Májusi elõzetes
május 14. - Civil olimpia

A Faluház egész évre vonatkozó
programtervezetét megtekinthe-
tik a plakátokon, a Faluház
Facebook oldalán és Tengelic
Község honlapján.
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CSALÁDORVOS
Dr. Dömötör Zita

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-Szõlõhegy
A rendelés a veszélyhelyzet

végéig szünetel.

FOGORVOS

Tengelic, Rákóczi u. 8. 
Rendelési idõ:

kedd: 14:00-16:00 óra
Csak elõzetes idõpont 

egyeztetéssel
Tel: 06-20/398-4521

Csecsemõ tanácsadás

Kedd 10:00 – 12:00
A rendelés idõpont egyeztetés-

sel mûködik. Szept. 27-tõl 
a védõnõi teendõket 
Király Erika látja el.

Iskolaorvosi rendelés

Nincs

Belgyógyászati szakrendelés

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 tartás: 

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, Tolnai u. 2. sz.
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
2022. március 8.

A képviselõ-testület módosította a pénzbeli és természetbeni, va-
lamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szó-
ló önkormányzati rendeletet. 
Emelkedett az egy fõre jutó jövedelemhatár a temetési költségek-
hez való hozzájárulásként adható rendkívüli települési támogatás
és a települési lakhatási támogatás esetén. Mindkét esetben a ké-
relmezõ akkor jogosult az ellátásra, ha a családban az egy fõre ju-
tó havi jövedelem nem haladja meg a 85.500.-Ft-ot, egyedül élõ ese-
tében a 114.000.- Ft-ot.
Rendkívüli települési támogatást kérhet beiskolázásra az alapfo-
kú oktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel a szülõ, ha a család
egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 259.350.- Ft-ot. A
támogatás összege gyermekenként legfeljebb 10.000.- Ft lehet. A
kérelmet minden év július 15 és szeptember 30 között lehet be-
nyújtani.
A rendelet hatályba lépését követõen 50.000.- Ft gyermekszületé-
si támogatásra jogosult az a szülõ, akinek családjában az egy fõre
jutó havi jövedelem nem haladja meg a 259.350.- Ft-ot, életvitel-
szerûen Tengelicen él, feltéve, hogy a támogatási kérelmet be-
nyújtja a gyermek születését követõ 6 hónapon belül. A módosí-
tó rendelet 2022. március 15. napján lép hatályba.
Módosításra került az önkormányzat szervezeti és mûködési sza-
bályzatáról szóló önkormányzati rendelet egy szakasza, így meg-
teremtve az összhangot a magasabb szintû jogszabállyal.
Elfogadták a képviselõk az önkormányzat 2022. évre vonatkozó
közbeszerzési tervét. Jelenleg az önkormányzat nem tervez köz-
beszerzési értékhatárokat meghaladó beszerzést.
Döntött a testület a civil szervezetek 2022. évi önkormányzati tá-
mogatásáról. A 10 bejegyzett civil szervezet összesen 4.620.000.-
Ft-ot kap, melyet mûködésre használhatnak fel.
Megválasztotta a képviselõ-testület a szavazatszámláló bizottság
tagjait és póttagjait.
Az óvodavezetõ javaslatára úgy döntöttek a képviselõk, hogy a
2022/2023-as nevelési évre az óvodai beiratkozás idõpontja 2022.
április 26 és 2022. április 27.
Elfogadásra került a Faluház 2021. évi szakmai munkájáról szóló
beszámoló, a 2022. évre szóló szolgáltatási terv, valamint a Könyv-
tár 2021. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló és a 2022. év-
re szóló munkaterv.
Határozatot hoztak a képviselõk arról, hogy a dombóvári 0329/23
hrsz-ú ingatlanban lévõ a tengelici önkormányzat 208/10000 tu-
lajdonrészét értékesíti a dombóvári önkormányzatnak 78.800.-
Ft-ért.
Az egyebek napirendi pontban véleményezte a testület Paks Vá-
ros településrendezési eszközei módosításának anyagát.
Zárt ülésen határoztak a képviselõk arról, hogy Szõllõsi Martin és
Lendvai Rebeka Fruzsina, valamint Szõllõsi Barbara tengelici la-
kos kérelmezõk részére elsõ lakáshoz jutók támogatása címén
300.000.- Ft - 300.000.- Ft vissza nem térítendõ támogatást nyújt. 
Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a te-
lepülés honlapján: www.tengelic.hu. 

Tolnai Lászlóné jegyzõ
ÜGYVÉDI 

FOGADÓÓRA
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