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Áprilisi számunkban beszámoltunk Önöknek annak a segélyszállítmánynak az útjáról, amelyet az önök adományainak segítségé-
vel önkormányzatunk juttatott el kárpátaljai testvértelepülésünkön, Szõlõsgyulán élõ barátainkhoz, nemzettársainkhoz. Az ado-
mányt hálás szívvel köszönték az ottaniak és az alábbi levélben mondanak köszönetet Tengelic lakosainak:

Köszönetnyilvánítás
Tisztelt Adományozók!

Szõlõsgyula község hálás köszönetét tolmácsolja Tengelic polgármesterének, Gáncs Istvánnak, az önkormányzat testületének,
vállalkozóknak, és minden jó szándékú embernek, aki hozzájárult az adománygyûjtéshez. Önök voltak azok az anyaországi ba-
rátaink, akik a háború kitörésének napján elõször megkerestek, és támogatásukról biztosítottak minket. Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik az adománygyûjtésben, szállításban közremûködtek, idõt és fáradtságot nem sajnálva, több száz kilométer
távolságból jöttek el hozzánk és juttatták el önzetlen segítségüket. Településünkön az Önök felajánlásaiból 755 csomagot osz-
tottunk szét a helyi lakosok között, és a faluban megszálló menekülteknek (44 személy) minden héten egyszeri alkalommal
élelmiszer csomagot juttattunk.
Mindannyiuknak erõt, egészséget, munkájukhoz türelmet és sok sikert kívánok magam és a falu lakosságának nevében.

Szõlõsgyula, 2022. június 2.
Tisztelettel: Sápi Sándor

polgármester

A köszönõlevél mellékletében az adomány szétosztásának részleteit ismertetik:

„Szõlõsgyulán a helyi lakosok között 755 db. ajándékcsomagot osztottunk szét április-május folyamán.
0-2 éves korig 35 db. ajándékcsomag került átadásra, ami pelenkát, hintõport, nedvestörlõt, üveges bébiételt és plüssjátékot
tartalmazott.
2-6 éves korig (óvodás korúak) 62 db. ajándékcsomag került átadásra, ami vitamint, lázcsillapító szirupot, hintõport,
nedvestörlõt, rostos üdítõitalt, édességet tartalmazott.
6-15 éves korig (a Gyulai Gimnázium tanulói) 128 db. ajándékcsomagot kaptak, ami édességet (kroasszon, keksz, sós ropi,
csokoládé, cukorka, dörmi, babapiskóta, rostos üdítõital) és higiéniai termékeket (papír zsebkendõ, nedvestörlõ, fogkrém, fog-
kefe, kézkrém, kézfertõtlenítõ gél, intim betét, hintõpor) tartalmazott.
Nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok és egyedülállók között 313 db. csomag került átadásra, ami a következõket tartalmaz-
ta: olaj, cukor, makaróni, rizs, gyulai kolbász, készétel konzerv, daráltlöncs, pástétom, gyorsleves, folyékony szappan, nedvestörlõ,
fogkrém, mosópor, férfiak esetében borotva, nõknek intim betét. 
Utolsó körben azokat a családokat (fiatalabb korosztály) ajándékoztuk meg, akik az elõzõkben kimaradtak. 217 ajándék-
csomagot (olaj, rizs, instant leves, folyékony szappan, nedvestörlõ, makaróni, cukor, daráltlöncs, pástétom) került átadásra.
Használt ruhákat és ágynemût osztottunk szét a belsõ menekültek, és a helyben rászorulók között, összesen 22 háztartást
ajándékoztunk meg, valamint az iskola, óvoda és a családorvosi rendelõ részére is juttattunk plédeket, takarókat, kispár-
nákat.”

Tengelic Község Önkormányzata második alkalommal segí-
tette kárpátaljai testvértelepülését a háborús helyzet kiala-
kulása óta. A 2022. június 2-án Szõlõsgyulának nyújtott se-
gítség a felajánlott pénzadományokból származó 2.000.000,-
Forint készpénzbõl, valamint 1.100.000,- Forint értékben
vásárolt tartós élelmiszerbõl, és ruhanemû adományból te-
võdött össze. Az így kiküldött 2 tonna súlyú szállítmány
összértéke 3.100.000,- Forint körül volt.

A tartós élelmiszerként vásárolt étolaj, cukor, húskon-
zerv és száraz tészta beszerzéséhez a Bethlen Gábor Alap-
kezelõ Zrt. 1.100.000,- Forintos támogatását használhattuk
fel, melyet két évvel ezelõtt a testvértelepülési programja-
ink megvalósításához nyertünk, azonban a kialakult
pandémiás helyzet miatt nem tudtuk a programokat meg-
valósítani.

HÍD KÁRPÁTALJÁÉRT - HUMANITÁRIUS 

SEGÉLY SZO" LO" SGYULÁNAK
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Iskolai hírek – 2022. május-június
Az EMMI 2019-ben indította a nemzeti identitás erõsítését célzó programját azzal a céllal,
hogy minden általános iskolás tanuló olyan kulturális ismeretekre, élményekre tegyen szert,
ami az európai értékek és a magyar hagyományok hordozója.

A tanulóknak tanévenként egy alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi
elõadások, komolyzenei hangversenyek, muzeális intézmények, illetve az õshonos állatok be-
mutatóhelyei látogatásának élményét.

A Tamási Tankerületi Központ szervezésében megvalósult programokon idén is számos élménnyel lettünk gazdagabbak. A rész-
vételnek csak a járványhelyzet korlátai szabtak határt. Nyolcadik osztályosaink a Nemzeti Színházban, Budapesten a „Csongor
és Tünde” elõadását tekintették meg.

A hatodikosok a Fõvárosi Nagycirkusz, a 3. osztályosok a Pécsi Nemzeti Színház elõadásán vettek részt.

A negyedik a Pécsi Állatkertben, a hetedik osztály a Rippl-Rónai Múzeumban, Kaposváron járt.

Az ötödikesek Pécsett a „Valahol Európában” musicalt nézhették meg, az 1. és 2. osztályosok 
a „Mátyás király és a leleményes lány” címû interaktív bábelõadást láthatták.
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"GAUDEAMUS IGITUR"…

Magyar Guinness rekorderek lettünk!

A gyermeknap alkalmából vala-
mennyi tanulónkat jégkrémmel
ajándékozta meg a Rotary Club.
A május 26-i eseményen
Guinness-rekord is született, hi-
szen a kezdeményezésre 82 gyer-
mekintézményben összesen
21984 gyermek fogyasztotta egy-
szerre a jégkrémet az országban,
így Tengelicen is. Köszönjük.

FONTOS KÖZLEMÉNY

Több éve már megszokhatták a szülõk, hogy az önkormányzat a családok tanévkezdését
ingyenes tanszercsomaggal segítette, melynek mértékét növelendõ, és a más általános is-
kolába járókat is támogató döntés szerint 10 eFt összegû iskolakezdési támogatás igényel-
hetõ. Idén ez váltja fel az ingyenesen biztosított tanszercsomagot, melyet a szülõknek kell
beszerezniük. Bíztatunk mindenkit, hogy lehetõség szerint július 15-tõl adja be igényét a
Polgármesteri Hivatalba a támogatásra, melyet felhasználva gondoskodjon a kért tansze-
rek beszerzésérõl! A támogatás lehetõségérõl és a nevelõk által javasolt taneszközlistáról
szóló tájékoztatást a bizonyítvánnyal együtt hazaküldtük és a községi honlapon is közzé
tesszük. A tankönyvkiosztás tervezett idõpontja: augusztus 26./péntek 08:00 - 17:00 h. He-
lye: technika terem.
Megköszönve a szülõknek a tanévi közös, együtt munkálkodást, kívánok gyermeküknek,
családjuknak tartalmas szünidõt, szép nyarat! Találkozzunk újra szeptember 1-jén/csütör-
tökön, az elsõ tanítási napon!

ÁCIÓ, KÁCIÓ, VAKÁCIÓ

Iskolánk június 18-án, szombaton tartotta hagyományos ballagását és tanévzáró ünnepélyét.
Kívánok valamennyi kollégám nevében sok sikert, elégedettséget, örömöt, szeretetet és nagyon jó egészséget! Éljetek a rátok váró
nagyobb szabadsággal okosan, önmagatok és leendõ közösségetek hasznára!

A tanévzárón alapítványunk elnö-
ke, Huber Péterné két tanulónak
adott át különleges elismerést.

Antus Boglárka az általános is-
kola nyolc éve alatt nyújtott
egyenletes, kiemelkedõ tanulmá-
nyi teljesítménye, versenyered-
ményei, példamutató magatartása
és szorgalma alapján "8. osztályos
különdíj"-ban részesült.

Katz Dóra 6. osztályos tanuló ki-
emelt jutalmat kapott. Kitûnõ ta-
nulmányi munkája mellett, idei
legrangosabb eredménye az Okta-
tási Hivatal Kaposvári Pedagógiai
Oktatási Központja által szerve-
zett Dunántúli esélyteremtõ mate-
matikaverseny megyei döntõjén
elért 2. helyezése volt. A kaposvári
díjátadón készült képen felkészítõ
tanárával, Szekeres Andreával.

Szijártó József tagintézmény vezetõ
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A hónap költõje:

NAGY LÁSZLÓ

1925. júl. 17.–1978. jan. 30.

Himnusz minden idõben

Te szivárvány-szemöldökû,
Napvilág lánya, lángölû,
Dárdának gyémánt-köszörû,
Gyönyörûm, te segíts engem!

Te fülemülék pásztora,
Sugarak déli lantosa,
Legelsõ márvány-palota,
Gyönyörûm, te segíts engem!

Siralomvölgyi datolya,
Festmények rejtett mosolya,
Templomon arany-kupola,
Gyönyörûm, te segíts engem!

Díjra korbácsolt versenyló,
Lázadásokban lobogó,
Csillag, dutyiba pillantó,
Gyönyörûm, te segíts engem!

Harctéri sebek doktora,
Hazátlanoknak otthona,
Mézes bor, édes babona,
Gyönyörûm, te segíts engem!

Piaci csarnok álmosa,
Nyomorúságnak táncosa,
Szilveszter-éji harsona,
Gyönyörûm, te segíts engem!

Béta-sugárban reszketõ,
Sok-fejû kölyket elvetõ,
Tengerek habján csörtetõ,
Gyönyörûm, te segíts engem!

Minden idõben ismerõs,
Mindig reménnyel viselõs,
Bájokkal isteni erõs,
Gyönyörûm, te segíts engem!

Öröktõl belémkaroló,
Vánkosra velem hajoló,
Varjakat döggé daloló,
Gyönyörûm, te segíts engem!

Iszonyattól ha szédülök,
Ha a pimaszság rámdönög,
Önmagammal ha kûzködök,
Gyönyörûm, te segíts engem!

Jog hogyha van: az én jogom,
Enyém itt minden hatalom,
Fölveszem kardom, sisakom!
Gyönyörûm, te segíts engem!

Felragyog az én udvarom,
Megdicsõül a vér s korom,
Galambok búgnak vállamon,
Gyönyörûm, ha segítsz engem!
Gyönyörûm, ha segítsz engem!
Gyönyörûm, ha segítsz engem!

KÖZÉRDEKÛ
Felhívás parlagfû, és egyéb károsító gyom 

elleni védekezésre

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletrõl szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény (továbbiakban: Törvény) 17. § (4) bekezdése a parlagfû mentesítés
érdekében elõírja, hogy az ingatlan használója (tulajdonosa) köteles a par-
lagfû virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a ve-
getációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani. Emellett a tulajdonos
köteles a parlagfû mellett az egyéb károsító gyomnövények ellen is véde-
kezni.
A települések belterületén a helyszíni ellenõrzés a jegyzõ hatásköre, külte-
rületen a területileg illetékes ingatlanügyi hatóság (megyei kormányhiva-
tal földhivatali osztálya) ellenõrzi a parlagfû fertõzöttséget. 
A jegyzõ ún. közérdekû védekezést rendelhet el a fertõzött ingatlanra, ha
a tulajdonos gyommentesítési kötelezettségének nem tesz eleget. A közér-
dekû védekezés költségeit a gyomfertõzött ingatlan tulajdonosának kell vi-
selnie. A közérdekû védekezés elrendelését követõen minden esetben nö-
vényvédelmi bírság kiszabására kerül sor.
Külterületen a közérdekû védekezést a megyei kormányhivatal növény-
és talajvédelmi osztálya rendeli el.

Növényvédelmi bírság kiszabására a megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi osztálya jogosult. A bírság összege bel- és külterületen a fer-
tõzött terület nagyságától függõen egyaránt 15.000.-5.000.000.- Ft-ig ter-
jedhet.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyommentesítést egész évben folyama-
tosan végezzék el.

Beiskolázási támogatás

Tisztelt Szülõk/ Törvényes képviselõk!

Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a 2022. márciusi ülé-
sén döntött arról, hogy az alapfokú nevelési-oktatási intézményben nap-
pali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató Tengelic köz-
igazgatási területén élõ gyermekek részére a beiskolázáshoz gyermeken-
ként 10.000.- Ft összegû rendkívüli települési támogatást állapít meg,
amennyiben a gyermeket nevelõ család egy fõre jutó havi  jövedelme nem
haladja meg a 259.350.- Ft-ot.
A támogatás iránti igényt (a kitöltött kérelmet, a jövedelemnyilatkozatot
és a jövedelmeket igazoló iratokat) a Tengelici Polgármesteri Hivatal igaz-
gatási ügyintézõjénél lehet benyújtani 2022. július 15. napjától 2022. szep-
tember 30. napjáig.
A beérkezett kérelmekrõl folyamatosan, de legkésõbb 2022. október 30.
napjáig a Szociális Bizottság dönt.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az idei évtõl az önkormányzat nem biztosít-
ja az ingyenes tanszertámogatást (füzetcsomagot), így a  tanszereket a be-
iskolázási támogatásból tudják a szülõk  megvásárolni.

Tengelic, 2022. június 24.

Tolnai Lászlóné jegyzõ
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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.

Júliusi programok
július 29 - 30. - Tengelici Mûvé-
szeti Napok
Részletek az 1. oldalon találha-
tók.

Augusztusi elõzetes
augusztus 29. - Szabadtéri
színház
A részletekrõl majd a plakátokról
értesülhetnek.

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
Kedd 08:00 – 10:00
Elõzetes telefonos bejelentkezéssel,

legkésõbb hétfõn 15 óráig

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
Idõpont egyeztetés szükséges.

Szeptember 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. június 21.

A képviselõ-testület a nyári szünet elõtti utolsó ülésén több önkor-
mányzati rendeletet is megalkotott. Megalkotta az egyes önkor-
mányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezésé-
rõl szóló önkormányzati rendeletet. Az önkormányzati rendeletek
között több olyan rendelet van, - elsõsorban költségvetési tárgyú-
ak 2004-tõl 2018-ig - amelyeknek hatályban tartására már nincs
szükség, ezért a jogbiztonság szempontjából is indokolt a hatályon
kívül helyezésük.
Emellett módosításra került az önkormányzat szervezeti és mûkö-
dési szabályzatáról szóló rendelet. A módosítás érintette a rende-
let mellékleteit és hatályon kívül helyezte a függelékeket, így meg-
teremtve az összhangot a magasabb szintû jogszabályok és az ön-
kormányzati rendelet között.
2022. augusztus 1. napjától lép hatályba a Polgármesteri Hivatal
fenntartásában lévõ konyha által biztosított étkeztetés térítési dí-
jának megállapításáról szóló 5/2019.(III.29.) önkormányzati ren-
delet módosítása. Ennek alapján a szociális étkeztetés, a vendég-
étkeztetés és a gyermekétkeztetés intézményi és személyi téríté-
si díja is emelkedik, mivel drasztikusan emelkedtek az alapanyag-
árak, és a rezsi költségek is. (intézményi térítési díjak bruttó ösz-
szege: szociális étkeztetés: 1022.-Ft/nap, bölcsõdei étkeztetés: 635.-
Ft/nap, óvodai étkeztetés: 667.- Ft/nap, iskolai étkeztetés: 819.-
Ft/nap, vendégétkezõk díja: 1289.- Ft/adag.) 
A testület elfogadta a település 2022-2026. évre vonatkozó környe-
zetvédelmi programját. A környezetvédelmi program az alábbia-
kat tartalmazza: 
-a program célrendszerének megalapozásához a helyzetértéke-
lést, mely összefoglalja a település elhelyezkedése mellett a lakó-
népesség mutatóit, a meglévõ környezeti nevelés és képzés szín-
tereit, a település intézményrendszerét, a vízgazdálkodást, a
szennyvízkezelést, csapadékvíz-gazdálkodást, ár-és belvízvédel-
met, a közlekedés helyzetét, energia és anyagfelhasználást, hulla-
dékgazdálkodást, területhasználatot, a települési környezet és köz-
terület tisztaságát, zöldfelületgazdálkodást és zajterhelést, bemu-
tatja a levegõ minõségét, a felszíni és felszín alatti vizeket, tájszer-
kezetet, természeti környezetet, épített környezeti értékeket.
-a környezeti jövõképet, 
-a célkitûzéseket stratégiai területenként melyek a levegõminõség
javítását, a zajterhelés csökkentését, az egészséges ivóvíz biztosí-
tását, szennyvízelvezetés- és tisztítás, valamint a zöldfelületek vé-
delmét szolgálja, 
-a program stratégiai eszközeit, és a cselekvési programot, annak
végrehajtási határidõit.
Döntés született arról, hogy az önkormányzat üzleti vagyonába tar-
tozó 825/3 hrsz-ú beépítetlen területet értékesíti a képviselõ-tes-
tület a V&Perikó Kft. részére 4.200.000.- Ft vételárért.
Az egyebek napirenden belül tájékoztatást hallgattak meg a kép-
viselõk az önkormányzati adó- és egyéb hátralékokról. Az adóhát-
ralék összege 2022. júniusában 5,7 millió forint. Ezt követõen
polgármester úr beszámolt az önkormányzat pénzügyi helyzeté-
rõl.
Zárt ülésen határoztak a képviselõk arról, hogy Szakter József és
felesége, valamint  Németh Szabolcs és felesége  részére elsõ lakás-
hoz 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

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.


