
TARTALOMBÓL:

2022. május

CIVIL OLIMPIA
melyen Tengelic közösségei mérik össze tudásukat, ügyességüket, 
humorukat. 
Helyszín: Iskola udvar (rossz idõ esetén Sportcsarnok)
Idõpont: 2022. május 14. 
Gyülekezõ: 09:00 óra, Gyerekverseny kezdete: 10:00 óra
14:00 órától Bach Szilvia humorista szórakoztatja a résztvevõket és a szur-
kolókat. 

Töltsünk el egy vidám, aktív napot!
Várunk minden gyerek és felnõtt játszótársat, valamint a szurkolókat!

A hónap költõje:

RADNÓTI MIKLÓS
(1909.máj.05.-1944.nov.09.)

TÉTOVA ÓDA

Mióta készülök, hogy elmondjam neked
szerelmem rejtett csillagrendszerét;
egy képben csak talán, s csupán a lényeget.
De nyüzsgõ s áradó vagy bennem, mint a lét,
és néha meg olyan, oly biztos és örök,
mint kõben a megkövesült csigaház.
A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött
s zizzenve röppenõ kis álmokat vadász.
S még mindig nem tudom elmondani neked,
mit is jelent az nékem, hogy ha dolgozom,
óvó tekinteted érzem kezem felett.
Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom.
És holnap az egészet ujra kezdem,
mert annyit érek én, amennyit ér a szó
versemben s mert ez addig izgat engem,
míg csont marad belõlem s néhány hajcsomó.
Fáradt vagy s én is érzem, hosszú volt a nap, -
mit mondjak még? a tárgyak összenéznek
s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab
az asztalon és csöppje hull a méznek
s mint színarany golyó ragyog a teritõn,
s magától csendül egy üres vizespohár.
Boldog, mert véled él. S talán lesz még idõm,
hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre vár.
Az álom hullongó sötétje meg-megérint,
elszáll, majd visszatér a homlokodra,
álmos szemed búcsúzva még felémint,
hajad kibomlik, szétterül lobogva,
s elalszol. Pillád hosszú árnya lebben.
Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág,
de benned alszom én is, nem vagy más világ,
S idáig hallom én, hogy változik a sok
rejtelmes, vékony, bölcs vonal hûs tenyeredben.

1943. május 26.

Gyereknap ❖ Iskolai hírek ❖ Közérdekû: Ebösszeírás
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„ZÁRTKAPUS” FARSANG

Elõször vettünk részt a "Kheirón Küldetés" nevû országos tör-
ténelmi levelezõs tanulmányi versenyen. A versenyen 200 csa-
pat indult el, közülük 124 csapat mindhárom forduló feladata-
it teljesítette, 95 csapat pedig a kreatív pályamûvet is elkészí-
tette. Ötödik-hatodik osztályos csapatunk munkáiból kiállítást
rendeztünk az aulában.

A Bálint Maja, Balogh Krisztina, Horváth Alexa és Katz Dóra (a képen
balról jobbra) alkotta négyesfogat az előkelő nyolcadik helyezést szerez-
te meg. Felkészítőik: Müller Gabriella és Tóthné Csapó Sára voltak.

„KÓSTOLJUK MEG” 

EGYÜTT AZ ISKOLÁT
Izgalmas nap volt április negyedike az iskolába készülõ óvodá-
sok és szüleik számára, akárcsak az õket vendégül látó elsõs és
negyedikeseknek. Hagyományos Iskolakóstoló programunk ke-
retében a szülõknek Szijártó József tagintézmény vezetõ tartott
tájékoztatót. Majd két "tanórán" az ovisok, bíztató szülõi tekin-
tetekkel kísérve együtt játszhattak, tanulhattak a vendéglátókkal,
ismerkedhettek az iskolai élettel. Nevéhez hûen, a program vé-
gén a negyedikesek látták vendégül õket az ebédlõben megkós-
toltatva, közösen elfogyasztva az iskolás menüt. Csak a szülõk
kaptak házi feladatot, hisz az elsõsök beíratására április 21-22.
napján, 8-19 óra között az igazgatói irodába várjuk õket ismét.
Szeptemberben szeretettel várunk benneteket! Osztályfõnök-
ük Kolep Ingrid lesz.

TAVASZI FUTÓVERSENY
Felvettük a „nyúlcipõt” április 6-án és ragyogó idõben bonyolí-
tottuk iskolánk tavaszi futóversenyét, melyen nem csak a társak-
kal, de a tavaszi fáradtsággal is meg kellett küzdeni.
Mindenki hõsiesen beért a célba. A jutalom egy alma volt. Az 1-
3. helyezettek oklevelet kaptak. Köszönjük polgárõreink és kör-
zeti megbízott rendõrünk közremûködését.

Szijártó József tagintézmény vezetõ 

Február végére idõzítettük iskolánk egyik legnagyobb rendezvényét
azért, hogy reményeink szerint lecseng addigra a járvány és a meg-
szûnõ korlátozások után végre kinyithatjuk a kaput a szülõk, hozzá-
tartozók elõtt. Joggal sajnálhatjuk, hogy ez mégsem következett be,
mert két év kényszerû kihagyás után újra színvonalas produkciók-
kal örvendeztettük meg – közönség híján – az osztályokat és egymást.
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5. osztály – Hair musical

6. osztály – Szellemirtók/Ghostbusters

7. osztály – Kung fu harcosok

8. osztály – Elmegyek, elmegyek jó messzire

4. osztály – A Karib 
tenger kalózai

3. osztály – Micsoda nő …

2. osztály – Csiripelő madarak

1. osztály – Vegetáriánus ragadozók
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KÖZÉRDEKÛ
Ebösszeírás

Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a
értelmében a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat -
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás
járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy al-
kalommal ebösszeírást végez. 
A jogszabályi kötelezettség alapján Tengelic közigazgatási területén 2022. jú-
nius 1. és 2022. szeptember 30. napja között ebösszeírásra kerül sor. Az
ebösszeírás alapján az önkormányzat helyi elektronikus nyilvántartást vezet,
az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságá-
nak és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatai-
nak hatékony ellátása céljából.
A 2022. évi ebösszeírás céljából kérem Tengelic közigazgatási területén tartott
ebek tulajdonosait/tartóit, hogy szíveskedjenek – ebenként – kitölteni az
"Ebösszeírási adatlap" nyomtatványt. 
Az "Ebösszeírás adatlap" letölthetõ a www.tengelic.hu fõoldalról, valamint be-
szerezhetõ a Polgármesteri Hivatal titkárságán is. 
A nyomtatványt kérjük legkésõbb 2022. szeptember 30-ig visszajuttatni a Ten-
gelici Polgármesteri Hivatalához az alábbi elérhetõségeink egyikén: 

■ Postai úton: 7054. Tengelic Rákóczi u.11. 
■ Személyesen leadható a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
■ Ügyfélkapun keresztül vagy
■ Elektronikus úton is továbbítható a tengelicpolghiv@t-online.hu e-mail

címre.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatá-
rozott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43.§(1b)
bekezdése, valamint az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm.
rendelet 2.§ (2) bekezdése és a 3. számú melléklet d) pontja alapján, aki az adat-
szolgáltatást elmulasztja, 150.000,- Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését továbbá azon ingatlanokat, ahon-
nan határidõre nem érkezett be adatlap, a polgármesteri hivatal munkatársai
ellenõrzik.
Az ebösszeírás során a helyi nyilvántartásban már szereplõ ebeket is be kell
jelenteni az önkormányzathoz.
Az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeírást követõen is köteles az adatokban be-
következett változást, valamint a szaporulatot és az elhullást is írásban bejelen-
teni az önkormányzathoz.
Együttmûködésüket és adatszolgáltatásukat köszönöm.

Tengelic 2022. május 3.

Tájékoztató iparûzési adóról

A 2021. évi helyi iparûzési adóbevallás benyújtása és az adó befizetése 2022.
május 31-ig esedékes.
2021. január 1-jétõl a vállalkozóknak/vállalkozásoknak – fõszabály szerint – a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz kell elektronikusan benyújtani helyi iparûzé-
si adóbevallásukat.
Azok a magánszemély vállalkozók, akik nem egyéni vállalkozóként végzik te-
vékenységüket, a helyi iparûzési adóbevallást papíralapon, az önkormányzati
adóhatósághoz is benyújthatják. 
Maga az iparûzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormány-
zati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell
változatlanul megtenni.

Választásról tájékoztató

Tengelicen a 2022. április 3-án megtartott országgyûlési képviselõk választá-
sán 1028 választópolgár élt választójogával, mely a választók kicsivel több
mint 60 %-a. 
Mint az már ismert, Tolna megye 01. számú választókerületének országgyûlé-
si képviselõje ismét Horváth István lett.
Az országos népszavazáson 964 fõ szavazott, mely a választásra jogosultak 56 %-a.
Településünkön a szavazás teljes folyamata rendben, szabályosan zajlott le. 
Mindezért köszönet a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és a tengelici
köztisztviselõknek.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

2022. "Tengelic Községért" 
kitüntetõ cím kitüntetettje

SZINGER ÁRPÁD

„Szinger Árpád évtizedek óta meghatározó
személyisége településünknek. Kezdetben
kõmûvesként építette/szépítette falunkat.
Majd, már okleveles mélyépítõ üzemmér-
nökként szakértelmével segítette az evan-
gélikus templom és parókia felújítási mun-
káit.
Presbiterként évekig tevékeny tagja volt a
Tengelici Evangélikus Egyházközségnek.
1993-tól egészen nyugdíjba vonulásáig Ten-
gelic község körzeti megbízottja volt.
Sikeres rendõri pályafutásának mércéje,
hogy településünk polgárai még hosszú idõ-
vel a leszerelését követõen is bátran keres-
ték személyes kérésekkel, kérdésekkel. A
késõbbi körzeti megbízottak is bizalommal
fordultak hozzá egy-egy tanácsért.
Kezdeti nyugdíjas éveit sem tétlenkedéssel
töltötte. Már 2006-ban megfogalmazódott
benne az igény egy helyi polgárõrökbõl ál-
ló egyesület megszervezésére. Hosszas pró-
bálkozás után 2009-ben társalapítóként lét-
rehozta a Tengelici Polgárõr Egyesületet,
melyben azóta is – immáron 13. éve – elnö-
ki tisztséget tölt be.
Az elsõ években saját autóval és olykor sa-
ját költségen látta el a szolgálati feladatait.
Szervezésének, koordinálásának, benyúj-
tott pályázatainak és természetesen vala-
mennyi polgárõr állhatatos munkájának kö-
szönhetõen a kezdeti szûkös éveket felvál-
totta a fejlõdés idõszaka.
Árpi aktívan részt vesz a mindenkori járõr-
szolgálatokon, rendezvénybiztosításokon,
az Egyesület minden akciójában. Felügyeli
azoknak a fiataloknak a munkáját, akik az
Egyesületnél töltik közösségi szolgálatukat,
így segítve az új, felkészült polgárõr generá-
ció kinevelését.
Õ maga az Egyesület mind a négy szekció-
jának tagja: polgárõr, vizsgázott lovas pol-
gárõr, önkéntes mentõszervezeti tag, vala-
mint önkéntes tûzoltó is.
Szinger Árpád rendõri és polgárõri tevé-
kenysége nyomán hozzájárult Tengelic
bûnmegelõzéséhez, közbiztonságának nö-
veléséhez.
Árpi, szívbõl gratulálunk a kitüntetéshez.
Kívánjuk, hogy jó egészségben még hosszú
évekig segíthesd Tengelicet!"
Az átadó ünnepségen elhangzott méltatás
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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.

Májusi programok

május 14. - Civil olimpia

Júniusi elõzetes

június 25. – Elszármazottak ta-
lálkozója és nyárnyitó party. 

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

IMPRESSZUM
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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. április 26.

A képviselõ-testület 12 napirendi pontot tárgyalt, melynek során
új szociális rendeletet alkotott. Az új rendelet tartalmában nem tér
el a jelenleg hatályos szociális rendelettõl, viszont formai tagolá-
sában összhangban van a jogszabályszerkesztésrõl szóló IRM ren-
delet elõírásaival.
Végh Lajos kapitányságvezetõ a 2021-es évet érintõen beszámolt
a közbiztonsági helyzet alakulásáról a Paksi Rendõrkapitányság
mûködési területén. A beszámolót a testület elfogadta. Tengelicet
érintõen 10 szabálysértési eljárást folytattak le, ebbõl 4 tulajdon
elleni, 2 magánlaksértés, 1 valótlan bejelentés, és 3 engedély nél-
küli jármûvezetésre vonatkozott.
Felülvizsgálatra kerültek az étkeztetési intézményi térítési díjak,
valamint a mini bölcsõdei gondozás intézményi térítési díja. A ve-
szélyhelyzetre tekintettel a térítési díjakat 2022. június 30. napjá-
ig nem lehet megemelni. Azonban az élelmiszerárak folyamatos
emelkedése és a minimálbér emelkedése miatt, várhatóan 2022.
július 1-jétõl az intézményi térítési díjak és így a személyi térítési
díjak is emelkedni fognak. Ez érinti a vendégétkeztetést, a szoci-
ális étkeztetést és a gyermekétkeztetést is.
Elfogadta a képviselõ-testület a civil szervezetek 2021. évi mun-
kájáról szóló beszámolókat.
A képviselõk a háziorvos, a fogorvos és a védõnõ beszámolójából
tájékoztatást kaptak az egészségügyi alapellátás helyzetérõl.
A központi orvosi ügyeletet végzõ kft. kérelmére - magas infláci-
óra és béremelésre hivatkozva - döntés született arról, hogy a kép-
viselõ-testület a Paksi Központi orvosi ügyelet mûködtetéséhez fi-
zetendõ hozzájárulást 2022. április l. napjától 10%-kal megemeli.
Ennek alapján Tengelic havi 251.555.-Ft-ot fizet az ügyeleti ellátá-
sért.
Jóváhagyásra került a Mini Bölcsõde módosított szakmai prog-
ramja, mely 2022. május 1. napjától hatályos.
Határozattal utasított el a testület egy korlátozottan forgalomké-
pes önkormányzati ingatlan megvásárlására irányuló kérelmet.
Az egyebek napirenden belül Tóthné Csapó Sára részére 200.000.-
Ft homlokzatfelújítási támogatás megállapításáról született dön-
tés.
Ezen napirendi ponton belül Polgármester úr tájékoztatta a tes-
tületi tagokat az elnyert pályázatokról. Támogatást nyert az önkor-
mányzat a kisiskola épületének tetõfelújítására, a ravatalozó felújí-
tására, játszótéri elemek beszerzésére, valamint az Arany J. utca
felújítására.
Az ivóvízminõség-javító programon belül megkezdõdtek a
jánosmajori ívóvízvezeték kiépítési munkái Kishídja és
Jánosmajor között.  
Zárt ülés keretében a képviselõ-testület megbízta Vargáné Földi
Tímeát 2022. május 1-tõl 2024. április 30-ig határozott idõtartam-
ra a mini bölcsõde szakmai vezetõjének, ezzel egyidejûleg havi
20.000.-Ft vezetõi pótlékot állapított meg részére.

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.


