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Energiahatékonysági intézkedési terv ❖Közmeghallgatás ❖Kató néni 100 éves ❖ Szüreti Mulatság képekben

Tájékoztató közmeghallgatásról
és Képviselõ-testületi ülésrõl

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Tengelic Község Ön-
kormányzata Képviselõ-testülete 2022. október 25. napján
(kedden) 17.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Ten-
gelici Polgármesteri Hivatal üléstermében, majd ezt köve-
tõen 18.00 órakor tartja soron következõ képviselõ-testü-
leti ülését szintén a Polgármesteri Hivatal üléstermében,
melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk. 

A képviselõ-testületi ülés meghívóját a www.tengelic.hu
honlapunkon a fõoldalon olvashatják.

A közmeghallgatáson a polgármester beszámolóján és
a lakosság által benyújtott helyi közügyeket érintõ kérdé-
seken és javaslatokon kívül egyéb napirend nem tárgyal-
ható.

A kérdéseket elõzetesen is feltehetik a téma rövid meg-
jelölésével, a kérdezõ nevével és címével ellátva 2022. ok-
tóber 21-én 12 óráig elektronikus úton a tengelicpol-
ghiv@t-online.hu e-mail címre küldött emailben, papír
alapon beadhatják ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri
Hivatalba, vagy bedobhatják a Polgármesteri Hivatal épü-
leténél elhelyezett postaládába, illetve a közmeghallgatás
helyszínén személyesen is elmondhatják.

Gáncs István polgármester

KÖZÉRDEKÛ
Energiahatékonysági intézkedési terv

2022. október 1-jétõl az elõkészítési folyamatokat követõen a kö-
vetkezõ intézkedéseket rendelem el:

Az önkormányzathoz tartozó valamennyi intézményre vonat-
kozóan energiafelhasználási szigorításokat vezetünk be. Az intéz-
kedések meghatározásakor ügyeltünk arra, hogy a kötelezõen el-
látandó feladatokat mindenkor végre tudjuk hajtani. A szigorítá-
sok, intézkedések az intézményekben eltérõ módon valósulnak
meg és visszavonásig maradnak érvényben. Az önkormányzat va-
lamennyi intézményéért a polgármester felelõs, mellette felelõs-
séggel tartoznak az intézmények vezetésével megbízott szemé-
lyek is. Az intézkedések meghatározását elõzetesen lefolytatott
közös gondolkodás irányította. Az intézkedési terv célja az intéz-
mények energiafelhasználásának csökkentése, optimalizálása. Az
intézkedési terv érinti a villamosenergia és földgáz ésszerû és ra-
cionális felhasználását is. Míg a villamosenergia felhasználásánál
egységes szigorításokat tudtunk bevezetni, a gáz esetében ez in-
tézményenként nagymértékben is eltérhet. A gázfelhasználás ese-
tében az intézkedési terv valamennyi intézményünket érinti. A
megszorítások és a gazdaságos energiafelhasználás minden intéz-
ményünk tekintetében egyöntetûen október 1-jétõl érvényes. 

A Sportcsarnok esetében elsõ lépésként kizárólag a küzdõte-
ret érintõen fûtés nélküli üzemeltetést tudunk biztosítani a kiszol-
gáló helyiségek temperáló fûtése mellett. Az épület kizárólag az is-
kola tantervében szereplõ kötelezõ testnevelés órák megtartására
áll rendelkezésre. Sem önkormányzati, sem civil szervezet által fel-
merült használati igényt nem tudunk támogatni. Amennyiben
drasztikusan növekszik az összkiadás az épület tekintetében, ak-
kor ezen intézmény teljes bezárásában is gondolkodnunk kell. 

A tengelic-szõlõhegyi Kultúrház esetében nyitva tartás
nélküli üzemeltetést vezetünk be. 

A tengelici Faluház épületében kizárólag villamosenergia
felhasználásával lesz biztosítva úgymond településszintû lehetsé-
ges melegedõ kialakításával, ha ezt az élet így hozza. Itt is a leg-
rosszabb forgatókönyv esetén nyitvatartás nélküli üzemeltetés is
elõfordulhat.

A Tengelic-Szõlõhegy volt ÖNO épülete esetében nyit-
vatartás nélküli üzemeltetést vezetünk be.

Tengelic egészségház: A mûködtetést biztosítjuk október-
ben történõ villamosenergiával mûködõ berendezések beszere-
lésével (megrendelése megtörtént) a rendelési idõ célszerû és
hasznos átszervezésével, napi szintû 20 °C biztosítása mellett. A
szõlõhegyi házi orvosi rendelés a továbbiakban a tengeli-
ci rendelõben kerül biztosításra. (Lásd még a 6. oldalon: ORVO-
SI RENDELÕ.) Sem a védõnõi tanácsadás, sem a fogorvosi rende-
lés idejét nem csökkentjük. Ezáltal biztosítva lesznek a kötelezõ
alapellátások. 

Az óvoda és mini bölcsõde intézményben a nyitvatartás za-
vartalanul fog mûködni 20-21 °C üzemeltetési hõmérséklet mel-
lett. Bölcsõdei épületrész villamosenergia fûtéssel való rásegítés-
sel fog mûködni - melynek kiépítése megrendelésre került. 

Vállalkozók háza: Az eddig megszokott módon a vállalkozók
bérleti szerzõdés alapján a rezsiköltséget tovább számlázást köve-
tõen megtérítik az önkormányzatnak. A vállalkozók tájékoztatá-
sa a megnövekedett rezsiköltségekrõl megtörtént.  A vállalkozók-
nak lehetõségük van az általuk fenntartott üzlet nyitvatartási ide-
jének esetleges csökkentésére. 

(folytatás az 5. oldalon)

ISTEN ÉLTESSE 
A 100 ÉVES KATÓ NÉNIT!

Szeptember 6-án a Tengelic-Szõlõhegyi Nyugdíjasok Ér-
dekszövetségének kis csapata az alkalomhoz illõen öltöz-
ve, virágokkal, ajándékokkal kezükben érkezett a Széche-
nyi u. 3. sz. házba. Ünnepelni jöttek, a falu legidõsebb asz-
szonya, Vódli Józsefné, Kató néni 100. éves lett. Az ünne-
pelt csillogó szemmel, leplezetlen izgalommal fogadta kö-
szöntõit és a jókívánságok özönét. Ritkán adatik meg ilyen
emblematikus évforduló, és még ritkább, hogy az ünne-
pelt testileg és szellemileg is ennyire friss, vidám és érdek-
lõdõ legyen, aki boldogan koccintott vendégeivel és társal-
gott a múlt és jelen dolgairól.

(folytatás a 3. oldalon)



Részletek a tanévnyitó beszédbõl:

Tisztelt Szülõk! Kedves Vendégeink!

Ha azt mondom, hogy emberpróbáló
idõket élünk meg, nem lepek meg ezzel
senkit. Egymás utáni három covidos tan-
évet követõen újra sok bizonytalansá-
got tartogat a jövõ az élet valamennyi te-
rületén. 

Szeretnék mindenkit megnyugtatni,
hogy a magunk részérõl sikeresen felké-
szültünk arra, hogy nekivágjunk az
újabb tanévnek. Számomra megnyug-
tató, hogy mögöttem egy stabil, mindig
tettre kész, összetartó csapatot tudha-
tok, olyan értékes kollektívát, melyet
óraadókkal megerõsítve a szakos ellá-
tottság biztosított. Úgy gondolom, képe-
sek leszünk megbirkózni a várható ne-
hézségekkel is.

Több év után újra száz fölötti a tanu-
lólétszámunk, az utóbbi évek fejleszté-
sei, a mérési eredményekkel alátá-
masztható mutatószámaink az ered-

ményes munkánkat tükrözik – a szeke-
rünk folyamatosan halad elõre, és meg-
gyõzõdésem, hogy nincs okunk aggódni
a tengelici iskola jövõje miatt.

Régi vágyunk teljesült, válhatott való-
ra ezen a nyáron. A tankerület és az ön-
kormányzat összefogásában, 11 millió
forintot meghaladó értékû beruházás-
sal elkészült a belsõ udvar térkövezése,
melyet a mai nappal birtokba vehe-
tünk.

Valamennyiünk nevében megköszö-
nöm Csike Tamás tankerületi igazgató
úrnak és Gáncs István polgármester úr-
nak, hogy az ígéretbõl mára valóság
lett. Amikor július 6-án megjelentek a

gépek, s a szokatlan nagy zaj, mely
messzire eljutott a településen, mások
számára is jelezte, hogy itt tényleg vala-
mi nagy dolog készül.

Köszönöm a képviselõtestületnek, a
kivitelezõ V&Periko Kft-nek, Jan
Gerben Veenstra Rollecate Kft. ügyveze-
tõnek, hogy korszakos lépést tehettünk
elõre, s ennek az épületegyüttesnek,
melynek 1971 óta lakója az iskola, a
külsõ környezete is megújulhatott. Esz-
tétikus, balesetmentes, XXI. századi
környezetben élhetik a tengelici diákok
a mindennapjaikat, melyre méltán le-
hetünk büszkék.

***
Szervusztok kedves kis barátaink, el-

sõ osztályosok!
Nincs ma szebb és büszkébb dolog,

mint elsõ osztályosnak lenni.
A sokadszor felpróbált táska, a toll-

tartó, a színesek mától igazi szereplõi
lesznek az otthon eljátszott iskolásdi-
nak. Kívánom nektek, hogy örömmel
vegyétek kezetekbe a ceruzát és köny-
vet – nevelõitek szavát követve – játsz-
va, könnyedén jussatok a tudás birodal-
mába.

Kívánom, érezzétek jól magatokat
az iskolában, és figyeljetek mindig a ta-
nítóitok szavára!

Tengelic 2022. október, 2. oldal

Iskolai hírek – 2022. szeptember

„Bár hosszú a vakáció,
elfogy számos napja,
új évet kezd a nebulók
apraja és nagyja.”

Szuhanics Albert-Tanévnyitó

Tizennégy kis nebulóval indult az első osztály. A képen balról Huber Péterné óvodapedagógus,
jobbról Kolep Ingrid osztályfőnök, mellette Bogdán Klaudia napközis nevelő

Az ünnepségen nyugdíjba vonu-
lása alkalmából a pedagógus pá-
lyán nyújtott áldozatos, eredmé-
nyes munkája elismeréseként
Vargáné Huber Lídia "Pedagógus
Szolgálatért Emlékérem" kitünte-
tést vehetett át. Munkáját megkö-
szönve kívánunk nyugodt, békés
nyugdíjas éveket és ehhez na-
gyon jó egészséget.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

Szeptember 2-án TEIT-napot rendeztek Pakson a szervezet 30 éves
évfordulóján. A képen iskolánk csapata Gáncs István polgármester
úrral kiegészülve. Szijártó József tagintézmény vezetõ

HÍREK AZ ÓVODÁBÓL…
"Ettem szõlõt, most érik…"
Óvodánk régi hagyományát felélesztve, 2022. szeptember 16-án tartottuk a
Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsõde szüreti mulatságát. Az esõs idõ-
járás sem szegte kedvünket, dalolva átvonultunk a Faluházba. Ebben az évben
az iskolába készülõ Maci csoportosok és a Medinai Tamburazenekar gondos-
kodtak a jókedvrõl, a szürettel kapcsolatos népszokások megjelenítésével, ver-
ses-dalos összeállítással, táncokkal. A vidámság folytatódott a többi csoport, a
tengelici általános iskolás gyerekek, a szülõk és hozzátartozók bevonásával, a
jó zenére mindenki táncra perdült. Éhségünket a helyi pékségben készült po-
gácsával csillapítottuk. Köszönjük a szülõk, a Faluház vezetõje és dolgozóink
támogatását, akik õszi termésekbõl, terményekbõl készült dekorációval tették
hangulatossá a helyszínt. Az ünnepségrõl készült videófelvétel és fényképek
megtekinthetõk intézményünk honlapján, a "Video Tengelic" nevû youtube-
csatornán és közösségi oldalunkon.

Székely Aranka vezetõ óvónõ



Tengelic

(folytatás az 1. oldalról)

Kató néni szívesen mesélt
hosszú életének állomásairól,
amit érdemes megismerni, hi-
szen felölelte szinte az egész 20.
századot. 

Kató néni a dunaszentgyör-
gyi Halász Sándor földmûves és
a 9 gyermekes családból szárma-
zó Sebestyén Katalin gyermeke-
ként született 1922. szeptember
6-án. Mint minden akkori gyer-
mek, õ is otthon, bábaasszony
közremûködésével jött a világra
és a keresztséget is a szokások-
nak megfelelõen 1-2 hetes korá-
ban vette fel. Korai gyermekko-
ráról nincsenek különös emlé-
kei, de a biztonságérzet és a sze-
retetteljes családi légkör mindig
adott volt. És ahogy Kató néni
fogalmazott "amit a szegénység
megengedett, azt mind meg-
kapta". Boldog volt és élte az ak-
kori lánygyerekek életét. Mivel a
szülõk a megélhetésért a földe-
ken dolgoztak, a cseperedõ Ka-
tó néni sokszor a nagyszülõkre
maradt, õk vigyáztak rá, õk vol-
tak az "óvoda" számára. Volt egy
7 évvel idõsebb nagynéni is a
családban, vele sokat játszotta
azokat a fantázia játékokat,
amikhez önmaguk teremtették
meg a feltételeket. Melléképüle-
tekben, ilyen-olyan zugokban
kialakított "lakásukban" régi, ki-
selejtezett edényekben fõztek
játékbaba családjukra, takarítot-
tak, gyereket neveltek, azaz utá-
nozták a felnõtt világot. A baba-
család tagjait önmaguk készítet-
ték kukoricacsutkából és kuko-
ricaszárból, mert igazi játék-
babára soha nem futotta a csa-
ládnak. Egyszer majdnem lett
egy igazi is, amikor egy Ameri-
kába kivándorolt rokon hazalá-
togatásakor pénzt kaptak ki-
mondottan erre a célra. De ek-
kora luxust még akkor sem en-
gedhettek meg maguknak, így
meleg pulóver lett a babapénz-
bõl.  

Kevés gyermek nõ úgy fel,
hogy a betegség elkerüli, ez alól
Kató néni sem volt kivétel.
Gyakran jött rá megmagyaráz-
hatatlan gyengeség, ami a vég-
tagok rángásával járt rémületbe
ejtve a családot. Felidézett egy
esetet, amikor télen a hidegben
elgémberedett kezeit forró víz-
zel próbálták megmelegíteni,
ami ilyen rohamot idézett elõ és
ájulás lett a vége. Végül aztán or-

voshoz fordultak, aki "vitus
tánc" betegséget diagnosztizált.
Ez egy a központi idegrendszer
elégtelen mûködésébõl eredõ
reumás láz, ami annakidején
gyerekeket is megbetegített. Ka-
tó néni nem emlékezett különö-
sebb gyógykezelésre, bizonyára
kinõtte a kórt és késõbb már
nyoma sem maradt.

Aztán jöttek az iskolás évek,
ami Kató néni esetében is a szo-
kásos 6 elemi elvégzését jelen-
tette. Tengelic-Szõlõhegyen járt
iskolába, kivéve azt a 2 évet, ami-
kor a családfõ Középtengelicen
cselédkedett, így az idõre a csa-
lád odaköltözött. Kató néni ked-
venc tantárgya az olvasás volt,
de a számokkal is jól boldogult.
Az olvasás szeretete élete során
mindvégig megmaradt, a falu-
ban egymás közt cserélgették az
akkor közkézen forgó regénye-
ket, hiszen sem rendszeres új-
ság, sem kölcsönkönyvtár nem
volt elérhetõ. A 6 elemi elvégzé-
sét követõen a továbbtanulás
nem jöhetett szóba, de az úgy-
nevezett "ismétlõ" iskola heti 1
alkalommal még az oktatása ré-
szét képezte. Ez idõ alatt Kató
néni már "állásban" is volt, Ten-
gelicen egy csendõr családjában
gyermekfelügyelõként - mai
szóval bébiszitterként - dolgo-
zott havi 10 pengõ fizetségért. 

Az iskolaévek múltával ka-
maszlányként már igazából is
munkába állt, nagygazdáknál
szõlõmunkát végzett, az év bizo-
nyos idõszakában pedig a pusz-
tákon a dohányföldeken dolgo-
zott a nála 2-3 évvel idõsebb lá-
nyok társaságában. Augusztus-
tól októberig dohánylevelet
szedtek, amit november folya-
mán a további feldolgozás elõtt
ki is kellett simítani. Ezen idõk
emlékeként azok a héjában fõtt
krumpli reggelik maradtak
meg, amikor a forró krumpli
kézmelegítõként is szolgált.
Szintén emlékezetesek marad-
tak azok a Kajmád-pusztáról tör-
tént több, mint 10 km-es gyalog-
lások is, amiket hetente egyszer
oda-vissza megtettek, hogy
egyetlen pihenõnapjukat ott-
hon tölthessék. 

A dolgos hétköznapok tapo-
sómalmából a hétvégi mulatsá-
gok jelentették a kiszakadást,
ilyenkor a falu kocsmájában
gyûlt össze a nép egy kis társasá-
gi életre, egy kis táncolásra, egy
kis ismerkedésre. Hegedûs ban-
da húzta a talpalávalót, és dél-
utántól éjjel 2-ig tartottak a mu-
latságok. Kató néni saját bevallá-
sa szerint nem volt sem feltûnõ
jelenség, sem igazán jó táncos,
de azért mindig akadt felkérõje,
késõbbi férje szeme is elõször
egy bálban akadt meg rajta. Ez a
szeme megakadás aztán komo-
lyabbra fordult, egyre többet ta-
lálkoztak, mígnem aztán 1 év el-

teltével, 1944. januárjában örök
hûséget esküdtek egymásnak.
Ekkor még nem tudták, hogy az
az örök hûség milyen rövid ide-
jû lesz. Történt ugyanis, hogy az
amúgy is katona férj csapatát
1944 nyarán egy mozgósítás so-
rán a horvát határszélrõl Buda-
pest irányába indították.
Soltvadkertig jutottak, amikor
egy nemvárt bombatámadás so-
rán Kató néni férje is halálát lel-
te és ahol rögtön el is temették.
A család a környékbeli bajtár-
saktól és a soltvadkerti plébá-
nostól értesültek a tragédiáról.
A legnagyobb gyász közepette
sok-sok utánjárás és szervezke-
dés után 1945-ben tudták haza-
hozni a földi maradványokat,
hogy itthon tisztességes módon
eltemethessék. Szijártó József
23 évet élt, aki cipész mestersé-
get tanult, de soha nem volt
módja szakmáját gyakorolni és
soha nem volt módjában ifjú fe-
leségével családi életet élni. 

Kató néni 1946-ban költözött
vissza a szüleihez és csatlakozott
a családi gazdasághoz. 5 év öz-
vegység után egyszer csak egy
az utcában lakó fiatalember, ne-
vezetesen Vódli József, egyre
több érdeklõdést kezdett tanúsí-
tani Kató néni iránt. Azonban
házasságkötésükig még elég rö-
gös út vezetett, de 1949-ben vég-
re megvehették az eljegyzési
gyûrût és összeházasodtak. Köz-
ben közös otthonuk építésébe
is belekezdtek, amit az ifjú férj
szinte önkezével csinált egy
mesterember irányításával, így
tanulva ki a kõmûves mestersé-
get. Kezdetben Kató néni anyó-
sánál laktak, de amikor az épülõ
házban sikerült lakhatóvá tenni
egy kis szobát, akkor rögtön be-
le is költöztek és immáron füg-
getlen család lettek. Ebben az el-
sõ kis szobában született 1950-
ben elsõ gyermekük, Veronika.
Egy év múlva megszületett a má-
sodik kislányuk, Katalin is, de
ekkorra már a nagyszoba is elké-
szült, majd szép lassan az egész
ház. A család szorgalmasan dol-
gozott, munkájuk egyre látha-
tóbb eredménnyel járt. Földet
mûveltek, állatokat tartottak, és
Józsi bácsi szabad óráiban kõ-
mûvesmunkákat vállalt, ezzel is
kiegészítve jövedelmüket. Kató
néninek nem volt rendszeres
munkája, õ a háztartást vezette,
gyereket nevelt, konyhakertet
mûvelt, vagy a földeken végezte
az éppen aktuális mezõgazdasá-
gi munkákat. Jövedelem kiegé-
szítésként õ kézimunkákat vál-
lalt, kötött és horgolt, még ruhát
is varrt, ha arra volt szükség. Az-
tán jöttek a TSZ-es idõk, ami alól
õk sem bújhattak ki. Józsi bácsi
tagként került a TSZ állományá-
ba és tette, amit a rendszer és a
helyi vezetõség kiszabott számá-
ra. Kató néni csak úgynevezett

bedolgozó státuszban lehetett a
TSZ dolgozója, és fõként a zöld-
ségtermesztésben alkalmazták,
"mindig közel a földhöz, mindig
hajlott derékkal". Józsi bácsi 5 év
elteltével búcsút vett a TSZ-tõl,
útõr lett belõle, majd a Vízmû-
veknél vállalt állást, mindeköz-
ben szabadidejében továbbra is
kõmûveskedett. Egy idõ után
Kató néni is kilépett a TSZ-bõl
és már csak a ház körül dolgo-
zott a családért. Józsi bácsi 1985-
ben ment nyugdíjba, de nem so-
káig élvezhette ennek elõnyeit,
még ugyanabban az évben agy-
vérzést kapott. Bal oldala részle-
gesen lebénult, ami ugyan nem
tette mozgásképtelenné, de régi
tevékeny életét nem élhette to-
vább. 2004-ben egészségi álla-
pota rohamosan romlott, végül
kórházba került. A sors fintora,
hogy szinte ugyanabban az idõ-
ben Kató néni is a kórház lakója
lett egy halaszthatatlan epemû-
tét miatt. A sikeres mûtét után
õt hazaengedték, de Józsi bácsi
már nem követhette, Kató néni
hazamenetelének másnapján
visszaadta lelkét a teremtõnek.

2013-ban Kató néni - 91 éve-
sen - szívinfarktust kapott, így
ismét kórházi ápolásra szorult.
Szerencsére sikerült következ-
mények nélkül felgyógyulnia,
de azóta szigorúan kímélõ élet-
módot kell folytatnia. Még a vi-
rágos kertjébe is csak gyönyör-
ködni mehet. 2000 óta lánya,
Veronika is vele él, õ vigyázza
édesanyja egészségét. Kató néni
egy elégedett 100 éves, aki to-
vábbra is teljes életet él, bár a lá-
tása már nem teszi lehetõvé az
olvasást. Televíziót még néz,
kedvenc TV sorozatait ki nem
hagyná és a hírekre is mindig kí-
váncsi. Szívesen beszélget a hoz-
zájuk betérõkkel, és nagy öröm-
mel veszi, ha család, különösen
4 unokája és 2 dédunokája meg-
látogatja. Büszke rájuk, hiszen
miattuk érdemes élni, ameddig
csak lehet.

Búcsúzóul álljon itt az a jókí-
vánsága, amit Kató néni mon-
dott a bevezetõben említett õt
ünneplõ csapatnak, miután
megköszönte a köszöntést: "Kí-
vánom, hogy mindenkinek
ilyen szép öregkora legyen!"

BRM

ISTEN ÉLTESSE A 100 ÉVES KATÓ NÉNIT!

2022. október, 3. oldal

Négy nemzedék ünnepel
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Szüreti mulatság Tengelicen
A 3T Civil Szervezet szervezésében 2022. szeptember 10-én újra meg-
rendezésre került a "Tengelici szüreti mulatság". Immár hagyományo-
san a Sportcsarnoknál gyülekeztek a lovasok, a fogatok és a szerep-
lõk, majd itt került sor a bíróné kikérésére is. Innen indult el a szüre-
ti felvonulás, melyen a szereplõk mellett, sok helyi és környékbeli lo-
vas-fogatos vett részt. A felvonulást követõen a programok az iskola-
udvarban folytatódtak, ahol a tengelici óvodások és a Kajdacsi
Gyöngyvirág Néptánc Együttes szórakoztatta a nézõket, akiket süte-
ménnyel és fröccsel kínáltunk. 

A bál 21.00 órakor kezdõdött a Sportcsarnokban, ahol hajnalig
húzta a talpalávalót a Karaván zenekar. 

Köszönjük, hogy rendezvényünk színvonalához és sokszínûségé-
hez hozzájárultak a szereplõk, a fellépõk, a nyugdíjas egyesületek, a
szõlõhegyért egyesület, a polgárõrök és természetesen támogató-
ink, segítõink is. 3T Civil Szervezet

Kidoboltatott
Kászpári György tollából

a Kisbíró által
(részletek)

Lassan elérkezik a szüretnek ideje,
Verseimet mindenki erõsen figyelje!
A nagy melegben elpárolgott a tavalyi lõre,
Az új termés tán elég lesz egy szûk esztendõre.

Tova szállt még egy év, öregebbek lettünk,
Kenyerünk javából pár szeletet ettünk.
Forgassuk most vissza az idõ kerekét,
Nyerje vissza mindenki az emlékezetét.

Elõször kezdjük a legfelsõbb szinten,
Két templomunk megújult, segített az Isten!
Szép tetõ, vakolt fal, újrafestett ablak,
Áldás lesz majd misézni mind a kettõ papnak.

.

.

.
A nemzeti dohányboltnak új a funkciója,
Nyitáskor az alkesz vár az akcióra.
Az imádott bájitalt magáévá teszi,
Súgja a szomszédnak, hogy mennyire mennyei.

Az újabb adagra estig kell ám várni,
Már csak egy kocsmában lehet nyugodtan piálni.
Ott van csak vigalom és jókedv egyszerre,
Megy is a kereset bõven a perselybe.

.

.

.
Kibõvült a játszótér modern mászókával,
Csodának beillõ hinta- palintával.
A gyerekek örülnek, sikoltoznak rajta,
A szülõ meg hisztizik, hogy ezt Õ kihagyta.

A régi iskolára szép, új sapka került,
Egy ésszerû álom végre beteljesült.
Más lesz a funkció, mint a régmúlt idõkben,
Részletek megvannak a tervezõk fejében.

A nép egészsége is téma a faluban,
Még mindig itt van a Covid a nyakunkban.
Jól gondold meg, hogy fájhat-e a torkod,
Beteg csak aztán légy, ha van idõpontod.

.

.

.
Kétnapos kisbabák, százesztendõs vének
Halljátok mindnyájan a show itt ér véget.
Kik mulatni akarnak, jöjjenek a bálba,
Legyen vendégünk a nagy mulatságba'!

JÓ MULATÁST!
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ZÖLD HÍREK
Kerti hulladékok

2021 év elejétõl teljes tilalmat rendelt el egy törvénymódosítás az
avar-és zöldhulladék égetésére. A környezet védelmének általá-
nos szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 2021. decemberi
módosítása értelmében az égetés önkormányzati hatáskörben
marad a koronavírus miatti veszélyhelyzet után is.

Az avar égetése során nagy mennyiségben keletkezik szén-
monoxid, aeroszol részecskék, nitrogén oxidok és különféle
szénhidrogének.

A kertben keletkezõ zöldhulladék alternatív feldolgozására
számos megoldás kínálkozik

A hulladék egy része (avar, fûnyesedék) egyszerûen szétterít-
hetõ olyan helyeken a saját telkünkön, ahol nem zavaró. A kerti
hulladék néhány hónap alatt lebomlik. Szintén jó megoldás a
komposztálás. A komposztálás egyszerû módja annak, hogy táp-
anyagban gazdag humusszal ajándékozzuk meg a növényeinket,
legalább 30 százalékkal csökkentsük a háztartási hulladék meny-
nyiségét. 

Mi kerülhet a komposztálóba?
● a zöldség- és gyümölcs hulladékok, tojáshéj, kávé- és tea-

zacc, hervadt virág, szobanövények elszáradt levelei, virág-
föld, fahamu, növényevõ kisállatok ürüléke a forgácsalom-
mal együtt,

● toll, szõr, papír (selyem, selyempapír, tojásdoboz, újságpa-
pír nem!) gyapjú-, pamut és lenvászon

● levágott fû, kerti gyomok (virágzás elõtt), falevél, szalma,
összeaprított ágak, gallyak, elszáradt (nem beteg) növé-
nyek, palánták, lehullott gyümölcsök, faforgács, fûrészpor.

Mi nem kerülhet a komposztba? 
● festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék 
● szintetikus, illetve nem lebomló anyagok
● ételmaradék, hús, csont ne kerüljenek a komposztálóba a

kóbor állatok, rágcsálók és a fertõzést terjesztõ legyek miatt
● fertõzött, beteg növények
● húsevõ állatok alól származó alom - szintén a fertõzés ve-

szélye miatt
● veszélyes, magas nehézfémtartalmú anyagok (nagy forgal-

mú utak melletti növényi hulladék A nagyobb, feldarabolt
gallyak, ágak fûtésre is felhasználhatók

KÖZÉRDEKÛ
Energiahatékonysági intézkedési terv

(folytatás az 1. oldalról)
A Polgármesteri Hivatal által mûködtetett konyha: Az ener-
giafelhasználás racionalizálása mellett (a legnagyobb fo-
gyasztó áthangolását igényli gázról villamos mûködtetésre)
biztosítani fogjuk a lakosság, valamint az intézmények ki-
szolgálását. 

A Könyvtár esetében az eddigiekhez hasonlóan az isko-
la fenntartója számlázza önkormányzatunk részére a rezsi-
költséget, mely továbbra is érvényben lesz, így biztosítjuk
a nyitva tartását. 

A Polgármesteri Hivatal fûtésének átszervezésével kizá-
rólag a földszinti részt üzemeltetjük. Az épület földszinti
részén is elektromos fûtési rendszer kiépítése valósul
meg, mely megrendelésre került. Ezzel a korszerûsítéssel
biztosítani tudjuk a település egészét irányító és fenntartó
intézmény mûködését. A legrosszabb forgatókönyv esetén
a heti 4 munkanapra tér át az intézmény a pénteki ügyfél-
fogadás szüneteltetése mellett. 

Mint látható a rendkívüli helyzet rendkívüli döntéseket
igényelt. Ezen intézkedések csak enyhítik az energiaválság-
ból származó drasztikus településszintû kiadásokat. A fõ
irányvonal, hogy minden egyes kötelezõ szolgáltatást to-
vábbra is biztosítani tudjunk az itt élõk számára, ennek ér-
dekében lefaragva minden egyes adható és a kötelezõ felada-
tainkhoz nem tartozó támogatást, szolgáltatást. Jelen intéz-
kedési terv nevében is magában foglalja, hogy ez egy terv,
ami, ha az élet mindennapjai úgy hozzák változhatnak pozi-
tív és negatív irányba is. Ezen intézkedések szolgálják még,
hogy az energiaválságból fakadó nehézségek mellett vala-
mennyi általunk foglalkoztatott munkaerõt megtarthassuk.
Felelõsen szeretnénk irányítani és koncepciók mentén mû-
ködtetni a települést, az intézkedések minden egyes mecha-
nizmusánál fenntartva a lehetséges változtatás jogát. 

Mindezek mellett fontos, hogy az üzemanyagot az ön-
kormányzat piaci áron kapja - ársapka nélkül -, ezért azo-
kat a szolgáltatásokat, melyeket eddig végeztünk és a mun-
kagépeinkkel, gépjármûveinkkel láttunk el, azokat még
szigorúbb eljárás alá kell vonni, szem elõtt tartva termé-
szetesen a karbantartási, üzemeltetési feladatok szakszerû
elvégzését.  Gáncs István polgármester

ÕSZI KIRÁNDULÁS
2022. szeptember 5-én a Tengelic-
Szõlõhegyi Nyugdíjasok Érdekszövet-
sége kirándulást szervezett Budapest-
re, melynek során felkeresték a Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülõtér 2B ter-
minálja mellett található AEROPARK
repülõgép múzeumot, majd a Városli-
getben található új Néprajzi Múzeu-
mot és a Magyar Zene Házát. Az élmé-
nyek még a délutáni özönvíz esõt is fe-
ledtették.

A hónap költõje:

SZABÓ MAGDA
(1917. okt. 05. - 2007. nov. 19.)

Hinni
Hinni szeretnék a kimondott szóban,
Hinni az emlékekben, egy régi fotóban.
Hinni szeretnék egy darabka kõben,
Egy száraz faágban, vagy épp zöldben.

Hinni szeretnék a könyv betûiben,
A madarak dalában, a tiszta levegõben,
Hinni a szóban, a segítõ kézben, 
Hinni szeretném, hogy van miben hinnem. 
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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

Az ideiglenes, mûködéssel kap-
csolatos tudnivalókat lásd az
Energiahatékonysági intézkedési
terv cikkben az 1. oldalon.

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
Kedd 08:00 – 10:00
Szerda 08:00 – 12:00
Csütörtök 08:00 – 12:00
Péntek 08:00 – 12:00

Tengelic-Szõlõhegy
2022.10.01-tõl rendelés csak
Tengelicen (miden rendelési
napon), elõzetes telefonos

bejelentkezéssel.

FOGORVOS

Tengelic, Rákóczi u. 8. 
Rendelési idõ:

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

egyeztetéssel
Tel: 06-20/398-4521

Csecsemõ tanácsadás
Király Erika védõnõ

Kedd 10:00 – 12:00
Idõpont egyeztetés szükséges. 

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

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. szeptember 20.

A képviselõ-testület 13 napirendi pontot tárgyalt, melynek során
3 önkormányzati rendeletet alkotott és 14 határozatot fogadott el.
Módosításra került az önkormányzat 2022. évi költségvetésérõl
szóló önkormányzati rendelet, mely során a bevételi és kiadási elõ-
irányzat 69.418.413.- Ft-tal emelkedett.
A község önkormányzati jelképeirõl és azok használatáról új ön-
kormányzati rendelet alkotott a testület. Az új rendelet tartalmá-
ban nem változott az ugyanebben a tárgyban megalkotott
10/2000.(VIII.2.) önkormányzati rendelethez képest, viszont for-
mailag már megfelel a jogszabályszerkesztési rendelkezéseknek.
A képviselõ-testület utólagos hatásvizsgálatot követõen módosítot-
ta a homlokzatfelújítási támogatásról szóló 1/2022.(I.21.) önkor-
mányzati rendelet. A módosítást az indokolta, hogy egyes építési
tevékenységek - ereszcsatorna javítás, nyílászáró csere - nem ered-
ményezték a településkép látványos javulását. A módosítás alap-
ján csak azokra az építési munkákra kap támogatást a kérelmezõ,
amelyek az utcafronti homlokzat utólagos hõ-vagy vízszigetelése
mellett a homlokzat színezésével is járnak, vagy abban az esetben,
ha a homlokzat javítása és színezése valósul meg.
Megtárgyalták a képviselõk az önkormányzat 2022. I. félévi gaz-
dálkodásáról szóló tájékoztatót. A tájékoztató alapján általánosság-
ban megállapítható, hogy az I. félévben mind a bevételi, mind a
kiadási elõirányzatok teljesülése az idõarányos szintnek megfelel.
Döntöttek a képviselõk arról, hogy az önkormányzat a víziközmû
vagyonát és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettséget in-
gyenesen átruházza a Magyar Állam részére, azért, hogy az állam-
polgárok nagyobb biztonsággal jussanak a közszolgáltatáshoz, a
közszolgáltatás színvonala egységesebbé váljon. 
A Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsõdével kapcsolatban 5 határo-
zatot fogadtak el a képviselõk. Elfogadták a 2021/2022. nevelési
évre vonatkozó éves beszámolót, a 2022/2023.  nevelési évre vo-
natkozó munkatervet, az óvoda pedagógiai programjának, vala-
mint a szervezeti és mûködési szabályzatnak a módosítását. Emel-
lett hozzájárult a fenntartó gyógypedagógusok alkalmazásához a
sajátos nevelési igényû gyermekek fejlesztésére.
Beszámolót fogadtak el a testület tagjai a Szociális bizottság 2020-
2021. években végzett munkájáról. A Covid 19 miatt a bizottság
nem tudott folyamatosan ülésezni, így hatáskörében a polgármes-
ter döntött a támogatási kérelmek egy részében. A bizottsági és
polgármesteri határozatok száma 273 db, ebbõl elutasító mind-
össze 7 db volt.
3 homlokzatfelújítási támogatással kapcsolatos kérelmet tárgyalt
a képviselõ-testület. Mindhárom kérelmezõnek megállapították a
200.000.- Ft összegû vissza nem térítendõ támogatást.
Véleményezte a testület a Tengelici Általános Iskola felvételi kör-
zethatárát, mely a teljes közigazgatási területet foglalja magába.
Zárt ülésen hozott határozatot a képviselõ-testület arról, hogy
2022. szeptember 21-tõl közalkalmazotti jogviszonyban könyvtá-
ros munkakörbe kinevezi Zsibrita-Guzner Nikolett Tengelic Óvo-
da u.24. szám alatti lakost.

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.


