
TARTALOMBÓL:

2022. szeptember

Tájékoztató népszámlálásról
2022. évben tizenhatodik alkalommal kerül sor népszámlálásra. A nép-
számlálás az egyetlen teljes körû adatfelvétel a népesség és a lakásállomány
jellemzõirõl.

A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás az egészségi állapot-
ra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatko-
zó adatkörök kivételével kötelezõ. Az adatszolgáltatók kötelesek a nép-
számlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelõen megadni.

Az adatgyûjtés a modern kor igényeinek megfelelõen, interneten, a kér-
dõívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközt használó számlá-
lóbiztosok közremûködésével valósul meg, papír kérdõívek nélkül.

A népszámlálási törvény alapján a természetes személyekrõl és a laká-
sokról nép- és lakásszámlálást Magyarország területén a 2022. október 1-
jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével kell tartani.

A népszámlálás menete
 Október 1. – október 16.: Internetes önkitöltés 

A háztartások önállóan, interneten keresztül tölthetik ki a nép-
számlálási kérdõívet. A kitöltést egyedi belépési kód segítségével
tudják elvégezni. Az egyedi belépési kódokat a KSH postán juttatja
el a háztartásoknak.

 Október 17. – november 20.: Számlálóbiztosok keresik fel a
háztartásokat 
Azokat a háztartásokat, amelyek nem élnek az online kitöltés lehe-
tõségével, számlálóbiztosok keresik fel. Nem használnak papír kér-
dõíveket, a számlálóbiztosok tabletek segítségével rögzítik a vála-
szokat.

 November 21. – november 28.: Pótösszeírás a települési
jegyzõnél
Pótösszeírás keretében a népszámlálásból addig kimaradóknak a
települési jegyzõt felkeresve kell eleget tenniük adatszolgáltatási
kötelezettségüknek.

A népszámlálás során gyûjtött adatok kizárólag statisztikai célra használha-
tók fel. Azokat összesített formában hozzuk nyilvánosságra, semmilyen
módon nem összeköthetõk a válaszadók személyével.

A népszámlálást megelõzõen a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a nép-
számlálás részleteirõl, a válaszadás módozatairól (pl. az online internetes ki-
töltéshez szükséges egyedi azonosítóról) felkérõ levelet fog küldeni vala-
mennyi magyarországi címre. A felkérõ levél nevet nem, csak címet tartal-
maz, ezért a pontos felkérés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek a
megfelelõ címekre érkezzenek.
A postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése érdekében kérjük a lakos-
ságot, hogy a házszámokat tüntessék fel az épületeken.

A KSH népszámlálási oldala az alábbi linken érhetõ el:
https://www.ksh.hu/nepszamlalas2022
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MEGHÍVÓ
AZ ÉV TELEPÜLÉSI ÉRTÉKE 

PROGRAMSOROZAT
ZÁRÓ RENDEZVÉNYEIRE

A tengelici Települési Értéktár Bizottság szeretet-
tel meghívja a versenyzõ csapatok tagjait, valamint
minden érdeklõdõt a szeptember 24-én (szomba-
ton) 12 órakor kezdõdõ ÉV TELEPÜLÉSI ÉRTÉKE
programsorozat záró rendezvényére a sportcsar-
nokba, illetve annak környékére. Ekkor kerül sor
az egész évben zajló verseny eredményhirdetésé-
re, a díjak átadására is. Az idelátogatók az estig tar-
tó igen gazdag, ingyenes program részeként lát-
hatnak zenés, táncos elõadásokat az óvodások és a
gitárosok elõadásában, lehetõség nyílik táncokat ta-
nulni a zombai néptáncosok, valamint a tengelici re-
neszánsz táncosok bemutatóját követõen. Az állatvi-
lág kedvelõinek lovas, solymász és méhészeti szak-
ember tart bemutatóval egybekötött elõadást. A prog-
ram zárásaként az íjászkodással lehet megismerked-
ni, majd ki is lehet próbálni ezt az õsi fegyvert.

Október 7-én (pénteken) délután 17 órakor meg-
koszorúzzuk a honfoglalás kori temetõ, majd a
középkori templomos község emlékhelyét. Min-
denkit szeretettel várunk erre a programunkra is!

Reméljük, minél többen elfogadják a meghívásunkat
e két eseményre!
Legyenek ezek a programok minden tengelicié!

Települési Értéktár Bizottság

KÖZÉRDEKÛ
Járási ügysegéd ügyfélfogadási rendjének változása

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Paksi Járási Hivatal heti rendszerességgel biztosított ügysegédi ügy-
félfogadása havi egy ügyfélfogadási alaklomra csökken.
2022. szeptember 1. napjától 2022. december 31-ig az ügysegéd az alábbi napokon tart ügyfélfogadást Tengelicen:

2022. szept. 14., szerda 9:00-10:30  2022. okt. 12., szerda 9:00-10:30 2022. nov. 9., szerda 9:00-10:30   2022. dec. 7., szerda 9:00-10:30
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Iskolai hírek – 2022. június–augusztus

Ha tavasz van, nyár van, akkor kirándul az osztály. Irány a nagy-
világ! Mennyire jó, hogy ezt a hagyományt, mindenki örömére,
idén már korlátok nélkül folytathattuk. „Kiszabadulhattunk” a
járvány okozta bezártságból. A képek tanúsága szerint idén
minden osztályunk számára izgalmas, élményekkel teli lehetõ-
ség nyílott, hogy kis hazánk, közelebbi-távolabbi helyeire láto-

gathassanak, részt vehessenek a helyileg szervezett Erzsébet
napközis táborban, a 7.-8. osztályosok eljuthassanak Erdélybe,
s az igazi kalandvágyók magukat próbára tegyék a három külön-
bözõ helyszínen szervezett (Õrségi kerékpáros, Vértes és Bala-
ton-felvidék gyalogos) vándortáborokban.

Klem Ivett kolléganőnk, a jelentkező tengelici tanulók mellett több

helyről érkező gyerekekkel három vándortábort is lebonyolított. A kép

az őrségi kerékpártúra résztvevőiről készült.

A Határtalanul program keretében másodszor volt lehetőségünk eljut-

ni Erdélybe a zombai iskolásokkal közösen. Az ingyenes, ötnapos körút

során közel 800 kilométeres utat jártak be a hetedik-nyolcadikosok

Ötvenhat tengelici tanuló vett részt a tanév befejezését követően szerve-

zett ötnapos Erzsébet napközis táborban, melyben minden napra más-

más téma szerinti foglalkozások szerepeltek a hagyományőrzéstől a kö-

zösség- és önismeretfejlesztésen, sporton át a kirándulásig. Köszönjük va-

lamennyi külsős közreműködő segítségét

A fellépő iskolás kórus tagjai és a citeraszakkörös 14 tanuló igazgatói di-

cséretben részesült.

Szijártó József tagintézmény vezetõ

„„EEzzüüssttööss””  ssiikkeerr  aa  TToollnnaa  MMeeggyyeeii  CCiinneeggeemmaaddáárr  NNééppzzeenneeii  VVeerrsseennyyeenn

A több évet követően tavasszal újra megrendezett megyei

népzenei seregszemlén, Szekszárdon, a Babits Mihály

Kulturális Központ színpadán bizonyították tudásukat

Farkas Zsuzsanna és Szabó József tanítványai. A zsűri

teljesítményüket ezüst minősítéssel ismerte el.

KIRÁNDULÁSI KÖRKÉP

Pörbölyön kisvasutazott az 1. osztály

Másodikosok

a pákozdi 

Miska huszár 

lábainál

A tordasi westernfaluba látogatottak a harmadikosok

A 4. osztály június végén még talált vizet a fürdéshez, sárkányhajózáshoz a Velencei tóban, 

ahol két napot töltöttek

Az ötödik és hatodik osztály történelmi

helyszíneken, Visegrádon járt



Augusztus utolsó szombatján útnak indultak a szelíd kis moto-
rosok! A rendezvény jó hangulatát a Good Times együttes ala-
pozta meg, 1 órás fantasztikus koncertjével.

A koncert után, az elsõ Nyár Záró Szelíd Kismotoros felvo-
nuláson a kis és nagyobbacska gyerekek nagy örömmel bú-
csúztatták a nyarat az iskolaudvarból indulva, az iskolát megke-
rülve egészen a játszótérig, szüleik és a tengelici Motoros Bará-
ti Kör kíséretében. A felvonulás biztonságát a tengelici polgár-
õrök felügyelték. A felvonuló gyerekek saját kismotorokkal, fu-
tó- és pedálos biciklikkel hajtottak a kijelölt útvonalon. 

A kicsik a felvonulás végén nagy örömmel és izgalommal
próbálták ki az igazi, nagy motorokat, felültek rájuk és
fényképezkedtek velük.

A nagy melegben pedig a tengelici önkéntes
tûzoltók szolgáltatták a hab party-t a gyerekek
legnagyobb örömére.

A játszótéren az anyukák által sütött finom
süteményeket és a 3 T Civil Szervezet által kí-
nált szörpit fogyaszthatta mindenki.

A játék egészen estig eltartott a játszótéren, a
gyerekek, a szülõk és a nagyszülõk is jól érezték
magukat!

Jövõre is várunk mindenkit nagy szeretettel!
3T Civil Szervezet
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Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testületének a
nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésé-
re vonatkozó közszolgáltatásról szóló 8/2019.(V.29.) önkor-
mányzati rendelete értelmében a szennyvízcsatorna hálózatba
be nem kötött bel- és külterületi ingatlanok esetében, ahol az
ingatlanon keletkezõ háztartási szennyvíz egyedi, zárt rend-
szerû szennyvízaknákban kerül elhelyezésre, csak az önkor-
mányzattal szerzõdésben álló, erre külön környezetvédelmi és
hatósági engedéllyel rendelkezõ közszolgáltató szippanthatja
ki, illetve szállíthatja el a keletkezõ szennyvizet.

A kijelölt közszolgáltató: Balogh József vállalkozó:
7044. Nagydorog, Kajdacsi u. 18; Telefon: 06-30/993 3471.

A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés
beérkezésétõl számított 72 órán belül elvégezni.

A szennyvízszállítás díja: ürítési díj: 1513 Ft/m3 + alapdíj:
187.- Ft/forduló.

Felhíjuk a figyelmet, hogy az önkormányzati rendelet sze-
rint, legalább évente egy alkalommal kötelezõ igénybe venni
a szennyvíz elszállítási közszolgáltatást az önkormányzat által
szerzõdött közszolgáltatóval.

Kérjük, hogy Tengelic lakosságának egészségvédelme, a te-
lepülés természeti és épített környezetének megóvása érdeké-
ben Ön is tartsa be az önkormányzati rendeletben foglaltakat.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

Lakossági felhívás a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz elszállításával kapcsolatban

A hónap költõje:

FALUDY GYÖRGY
(1910. szept. 22,. – 2006. szept. 01.

A távolabbi jövõ

Nem kell kétségbe esni. A messze jövõ szép lesz. 
A szélvert pusztaságon ledõlnek a falak, 
és sírok, mûemlékek, acélhidak meg gépek 
mind elporladnak néhány százezer év alatt. 
Pár millió esztendõ múlva, új csillagképek 
alatt szelíd fejével kibujik a moszat, 
ismeretlen virágok nyílnak, mert a természet 
variál, mikor játszik, nemvárt fenevadak 
születnek s egy merõben különbözõ embernem. 
Vagy a miénk jön ismét? és imádja a szépet, 
gondolkozik, fúr, farag, szeret, sír, örül, élvez, 
ír, épít, fest, kutatja: mi a mindenség titka, 
s nagyon fél a haláltól, de mégis elpusztítja 
önmagát és a Földet? Merem remélni, hogy nem.

ZÖLD HÍREK
Hulladékcsökkentés 

Tudatos vásárlás
Ne vegyünk semmi feleslegeset, egyszer használható tárgyakat és olyan

dolgokat, amiket nem tudunk használni. 
Ha vásárolni megyünk, mindig vigyünk magunkkal bevásárlószatyrot

vagy kosarat.Gondoljuk át alaposan vásárlás elõtt, mire van szükségünk.
Készítsünk bevásárló listát.Kutassuk fel környékünkön hol van piac,
hentes, zöldséges bolt.

Ha tudunk, vásároljunk csomagolás nélküli termékeket. 
Vásároljunk friss, hazai idényzöldséget, és gyümölcsöt.Ne vegyünk

mûanyag palackos innivalót, helyette vigyünk magunkkal egy kulacsot,
vagy egy mûanyag palackot, amit újra tudunk tölteni. 

Olyan innivalót vegyünk, ami betétdíjas üvegben van. A betétdíjas üveget
váltsuk vissza az üvegvisszaváltóban, így visszakapjuk az árát.

Ásványvíz helyett igyunk szódát újratölthetõ szikvizes palackból.
Ne vásároljunk egyszer használatos, eldobható dolgokat, mint a papír,

vagy mûanyag tányér, pohár. Használjunk porcelán tányért, bögrét vagy
üvegpoharat.

Jó tanácsok hulladékcsökkentéshez
Igyekezzünk elõször a romlandó élelmiszereket felhasználni fõzéshez.
Az élelmiszereknél ügyeljünk a lejárati idõre.
Ha fel tudunk még használni egy élelmiszert, ne dobjuk ki!
Használjuk fel még a lejárati idõ elõtt, és ne vásároljunk addig másik

élelmiszert. 
Ne használjunk papírtörlõt! Használjunk inkább textil konyharuhát.
Amit csak tudunk, szerezzük be inkább használtan.
Vásároljunk az interneten a használt cikkeket hirdetõ oldalakról.
Ha valamit nem használunk már, ne dobjuk ki, inkább ajándékozzuk oda

annak, akinek szüksége van rá.
Használjuk az interneten az ingyen elvihetõ oldalakat.
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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.
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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
Kedd 08:00 – 10:00
Elõzetes telefonos bejelentkezéssel,

legkésõbb hétfõn 15 óráig

FOGORVOS

Tengelic, Rákóczi u. 8. 
Rendelési idõ:

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

egyeztetéssel
Tel: 006-220/398-44521

Csecsemõ ttanácsadás

Kirrály EErrikaa vvéddõnnõ
Kedd 10:00 –– 112:00

Idõpont egyeztetés szükséges. 

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 - 13:00
Kedd: 08:00 - 10:00
Szerda: 08:00 - 11:00
Csütörtök: 08:00 - 10:00
Péntek:     07:30 - 09:30

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

2022.  augusztus 31.
Augusztus hónapban a képviselõ-testület egy rendkívüli ülést
és egy rendes ülést tartott.
A rendkívüli ülésen 3 napirendi pontot tárgyaltak meg. Módo-
sításra került a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2022. (IV.
27.) önkormányzati rendelet, mely a szociális étkeztetés meg-
szûntetési eseteit változtatta meg. A testület helyesbítette a böl-
csõdei kisgyermeknevelõ vezetõi megbízásáról szóló határoza-
tot úgy, hogy a vezetõi megbízás 2022. május l. napjától 2027.
augusztus 15. napjáig szól. Harmadik napirendi ponton belül
arról döntött a testület, hogy a házi segítségnyújtás személyi té-
rítési díja továbbra is 250.- Ft/óra marad 2022-ben is.

Rendes ülésen a képviselõ-testület kinyilvánította azon szándé-
kát, hogy Tengelic Község Önkormányzata részt kíván venni az
ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás biztosítása vonatkozásában
fennálló ellátási kötelezettségének, a tulajdonában álló
víziközmû vagyonnak a Magyar Államra történõ átruházására
irányuló Integrációs Programban.
Meghallgatták és elfogadták a képviselõk a Pénzügyi Bizottság
2021. évi munkájáról szóló beszámolót. A Covid miatt a bizott-
ság csak 2021. júniusától tudott üléseket tartani, így összesen
6 ülésen 30 db határozatot fogadtak el. Ezek önkormányzati ren-
deletek véleményezésére, valamint egyéb pénzügyi témájú elõ-
terjesztésekre irányultak. A három tagú bizottság minden ülé-
sén határozatképes volt.
Döntöttek a testület tagjai arról, hogy a Re-víz Duna-menti Re-
gionális Víz és Csatornamû Kft-ben Tengelic Község Önkor-
mányzata tulajdonában lévõ 100.000.- Ft névértékû üzletrészt
100.000.- Ft összegért értékesíti a Re-víz Kft. részére.
Megtárgyalták a képviselõk és tudomásul vették a Mezõföldvíz
Kft. 2021. évi üzleti jelentését, valamint az ivóvíz- és szennyvíz
víziközmû rendszerek 2023-2037. évekre vonatkozó gördülõ
fejlesztési terveit (beruházási és felújítási tervek).
Döntés született három homlokzatfelújítási támogatással kap-
csolatos kérelemrõl, és zárt ülésen kettõ elsõ lakáshoz jutók tá-
mogatási kérelmérõl is.
A képviselõ-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat hon-
lapjának karbantartására, frissítésére újra a Men-Te Trió Bt-vel
köt vállalkozási szerzõdést, havi 42.000.- Ft vállalkozói díj elle-
nében. 
A nyilvános ülés végén polgármester úr tájékoztatta a képvise-
lõket az önkormányzat pénzügyi helyzetérõl és arról, hogy az
összes megkezdett beruházás, felújítás befejezõdött.
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.

Tájékoztató a tanyagondnoki 
szolgálat feladatairól

A tanyagondnoki szolgálat szakmai programja alapján a tanya-
gondnok fõbb feladatai az alábbiak:
 külterületekrõl szükség esetén a lakosság háziorvoshoz, vé-

dõnõhöz, fogorvoshoz szállítása
 gyógyszer felíratás, illetve a receptek kiváltása 
 külterületen élõknek bevásárlás lebonyolítása
 közremûködés az étkeztetésben
 közremûködés a házi segítségnyújtásban
 hirdetmények, szórólapok külterületekre kijuttatása 
 a közösségi, mûvelõdési, sport- és szabadidõs rendezvények

szervezése, segítése
 egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igé-

nyek továbbítása
Várnai Béla tanyagondnok elérhetõsége: 06/30 9372988


