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Népfõiskolai elõadások ❖ Képviselõi beszámolók 2015 ❖ Adventi emlékképek

Kosztolányi Dezsõ: Téli alkony
Aranylanak a halvány ablakok…
Küzd a sugár a hamvazó sötéttel,
fönn a tetõn sok vén kémény pöfékel,
a hósík messze selymesen ragyog.
Beszélget a kályhánál a család,
a téli alkony nesztelen leszállott.
Mint áldozásra készülõ leányok,
csipkés ruhába állanak a fák.
A hazatérõ félve, csöndesen lép,
retteg zavarni az út szûzi csendjét,
az ébredõ nesz álmos, elhaló.
S az ónszín égbõl, a halk éjszakában
táncolva, zengve és zenélve lágyan,
fehér rózsákként hull alá a hó.

TENGELICI
NÉPFÕISKOLA
Helyszín: FALUHÁZ
Tengelic, Petõfi u. 9.
Februári elõadások
szerdánként 17:00 órakor
2016. febr. 3.

Izrael, ahogy én látom
Elõadó: László Boldizsárné
Paks

2016. febr. 10. Szinyei Merse Pál élete
és festészete
Elõadó: Gazdag Ferenc
Pusztahencse

2016. febr. 17. Fényszennyezés – Zselici
Csillagoségbolt-park
Elõadó: Pintér András Tengelic

KÖZÉRDEKÛ
Közmeghallgatás:
Téma:
Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi munkájáról.
2016. évre vonatkozó tervek.
Tengelic – 2016. február 22. 18 óra – FALUHÁZ
Tengelic-Szõlõhegy – 2016. február 23. 17 óra – KULTÚRHÁZ
Szelektív hulladékszállítás: 2016. február 19.

2016. febr. 24. Vad Magyarország
Török Zoltán filmje

Márciusi elõzetes
szerdánként 18:00 órakor
2016. márc. 2. Küldetésünk Kárpátalján
Filmvetítés és úti-beszámoló
Elõadó: Gáncs István

2016. márc. 9. Ünnepi, záró elõadás
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KÉPVISELÕI BESZÁMOLÓK – 2015
Kajsza Béla

Gáncs Tamás

Képviselõi tevékenységemen belül, alpolgármesterként, legfontosabb feladatom elsõsorban a polgármester úr helyettesítése távollétében, illetve, ha más elfoglaltsága van. Ennek
teljességgel eleget tettem az év során. Testületi üléseken és
közmeghallgatásokon rendszeresen részt veszek, ha elháríthatatlan dolog ebben nem akadályoz meg.
Az üléseken javaslatokkal élek, döntésekhez hozzászólok, javaslatot teszek. Ebben az évben például módosító indítványt tettem a házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelettervezet kapcsán, és javaslatot tettem a polgármester év végi jutalmára, hiszen ismét
eredményes évet zártunk, pénzügyileg és a település fejlõdésével kapcsolatos beruházások terén is. A polgármesteri
hivatal mûködéséhez szükséges adminisztrációs feladatokkal kapcsolatban a hivatal dolgozóival együttmûködök,
rendelkezésükre állok.
A településen 2015. évben rendezett szüreti mulatság
szervezésében aktívan részt vettem, kapcsolataimat kihasználva emeltem a rendezvény színvonalát. A téli idõszakban,
amennyiben a településen az idõjárás miatt (hó) esetlegesen akadályok merülnek fel, ennek megoldásában szintén
aktívan részt vállalok. Erre volt példa 2015 év elején is.
Munkámra és segítségemre 2015. évben is és az egész önkormányzati ciklusom alatt, mind a polgármester úr, mind
a testületi tag társaim és a Polgármesteri Hivatal dolgozói
bármikor számíthattak, számíthatnak.

Képviselõi munkám a 2014-es választások után az elõzõ képviselõi ciklushoz hasonlóan a 2015-ös évben is a 3 tagú Szociális Bizottság vezetése volt. Rendszerint havonta kétszer – elsõ és harmadik kedden – ülésezünk, de szükség szerint rendkívüli üléseket is tartunk, így a rászorulók
szinte azonnali segítséget kapnak.
A bizottság részletes feladatait a helyi szociális rendelet és a helyi
gyermekvédelmi támogatási rendszerrõl szóló rendelet határozza meg.
Fontos lehetõségeknek tartom a szociális célú tûzifa és a helyi intézménybe járó diákok iskolakezdéshez nyújtott tanszercsomag támogatásokat.
Aktívan részt veszek a Bizottság önként vállalt feladatában, vagyis a
karácsonyi ajándékgyûjtés szervezésében és az ajándékok kiosztásában,
melyeket ezúton megköszönök minden felajánlónak.
Képviselõként 2015. május hónaptól minden páratlan hónap 3. péntekén 16-17 óra között fogadóórát tartok a Faluházban.

Szijártó József

Kászpári Károly

Az Önök megtisztelõ döntése nyomán immár 1998 óta, ötödik ciklusban lehetek településünk képviselõje. Munkám
alapjának mindig a településért érzett felelõsséget és a hitelességet tekintettem. A testületben végzett feladatom a pénzügyi bizottság elnökeként elsõdlegesen a pénzügyek, az önkormányzat gazdálkodásának segítése. Háromtagú bizottságunk folyamatosan véleményezte, javaslataival kiegészítette
a pénzügyi-gazdálkodási, adóügyi témakörben készült elõterjesztéseket, figyelemmel kísérte a költségvetési bevételek
alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékelte az azt elõidézõ okokat, az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, egyszóval a község
költségvetési rendeletének végrehajtását.
Mert Hofitól tudjuk, hogy „… minden az Anyegin múlik!”
De a tréfát félretéve, örömmel és büszkén mondhatjuk,
hogy ismét egy olyan évet zárhattunk 2015-ben, melyre elmondható, hogy stabil a község pénzügyi helyzete, melynek következtében intézményeit hatékonyan mûködtetve,
feladatai ellátását változatlanul, jó színvonalon teljesíthette.
Olyan, közel 88 milliós fejlesztésekre kerülhetett sor, melyek a kidolgozott gazdasági program prioritásait, az intézményhálózat folyamatos korszerûsítését, az energiatakarékosságot jelentette saját forrásaink és az aktuális pályázati
lehetõségek maximális kihasználása révén. Az önkormányzati rendezvények, fórumok rendszeres résztvevõje vagyok, az intézményi programok szervezésében, háttérmunkákban aktívan veszek részt, és személyesen látogatom is azokat.
Az iskola nem csak helyét tekintve foglal el a település
életében központi szerepet, de az állami átvételt követõen
is meghatározója a település jövõjének. Ezért is fontos feladatomnak tartom a lakosság tájékoztatását, azoknak a folyamatos fejlesztéseknek és eredményeknek a közzétételét,
melyek közvetlen házunk tájáról kerülnek be kisebb-nagyobb híradásként, állandó rovatként a Tengelici Hírmondó aktuális számaiba.
Megköszönve képviselõtársaimnak, a pénzügyi bizottság tagjainak munkáját a személyes és közös ügyeink szolgálatához a továbbiakban is kérem megtisztelõ támogatásukat, bizalmukat! Észrevételeikkel, javaslataikkal, kéréseikkel továbbra is várom Önöket nem csak a hivatalos fogadóórán, de bármikor, mert az ajtóm mindig valamennyiük
elõtt nyitva áll.

Müller Tamásné
Képviselõi feladatomnak megfelelõen rendszeresen részt veszek a testületi- és a Szociális Bizottsági üléseken, valamint a képviselõi fogadóóráimon. Igyekszem minden megkeresést orvosolni, továbbítani a megfelelõ helyre.
Fontos számomra a közösségi élet, és szeretném, ha a régi hagyományok felelevenednének és újak is teremtõdnének. Ezért szervezõként
szívesen dolgozom együtt a többi aktív önkéntessel olyan rendezvények elõkészítésében, mint a Kolbásztöltõ és Forraltbor Fesztivál, Szüreti Felvonulás, vagy a Játszóház.

Az elmúlt évben egy kivétellel valamennyi testületi és Pénzügyi Bizottsági ülésen részt vettem.
Javaslataimmal igyekeztem a közösség érdekeit szolgálni.
Fogadóóráimon mindig megjelentem, de a teljes érdektelenség miatt
az erre fordított idõt nagyon sajnálom.
A település rendezvényein személyesen és támogatóként is jelen voltam.
Fontosnak tartom Tengelic és a kárpátaljai Szõlõsgyula között kialakuló kapcsolatot. Ezt a küldetést anyagilag és személyes részvételemmel
is segítettem.

Bátainé Réti Márta
2010. óta vagyok Tengelic Község Önkormányzati testületének tagja. Az
alap képviselõi feladatok ellátása mellett az elsõ ciklusban a Szociális, jelenleg a Pénzügyi Bizottság munkájában veszek részt. Megválasztásom
óta munkám legnehezebb része ellátni egy, a központtól több, mint 10
km-re fekvõ résztelepülés – Tengelic-Szõlõhegy – érdekképviseletét,
hogy az itt élõ mintegy 350 lakos minél kevésbé érezze a távolság okozta hátrányokat. Helyben lakó képviselõként elsõ kézbõl értesülök, és saját bõrömön tapasztalom az éppen aktuális problémákat, melyeket a fontosság és a lehetõségek mentén azonnal továbbítok a Polgármester úrnak, illetve a Jegyzõ asszonynak, vagy közvetlenül a Képviselõ-testületnek.
Nagyon fontosnak tartom a pontos és naprakész információt és az
állandó kommunikációt, hogy mindenki elõtt érthetõvé és elfogadhatóvá váljanak azok az önkormányzati intézkedések, melyek közös céljaink megvalósítását célozzák. Nagy hangsúlyt fektetek a személyes beszélgetésekre, de a hivatalos fogadóórákon is a lakosság rendelkezésére állok, bár ezzel a lehetõséggel igen kevesen élnek. A havonta megjelenõ, és minden háztartásba ingyen eljutó Tengelici Hírmondó helyi
szerkesztõjeként igyekszem mindazon információt állampolgáraink
tudomására hozni, amelyrõl fontos, vagy érdemes tudniuk. Ez a fórum
szolgál a várható és már lezajlott rendezvényeink beharangozására, illetve azok képekkel illusztrált beszámolójának közzétételére is. Ezt a
célt szolgálja megújult honlapunk is, aminek híranyagához szintén
hozzájárulok, képösszeállításokkal, aktualitásokkal.
És talán a leglényegesebb képviselõi feladatomnak tartom a közösségi szellem erõsítését, hogy ne csak szemlélõi és kritikusai legyünk a
mindannyiunkat érintõ eseményeknek, de aktív, céltudatos és felelõs
résztvevõi is. Magam részérõl mindent elkövetek ennek érdekében.
Mottóm: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” Azaz: nézd a világot és cselekedj ott, ahol élsz.
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ISKOLAI HÍREK -

JANUÁR

Egészségnap félévente

„Az orvos kezel, a természet gyógyít.” (ismeretlen szerzõ)
Az elmúlt tanévben zárult TÁMOP pályázatunk valamennyi
fejlesztését, projektjeit a fenntartási idõszakban is kiemelten kezeljük. Ezek sorába illeszkedik az idei tanév elsõ egészségnapja is, mely ismét tartogatott valami újat. Az alsó tagozatos tanulók közül az 1. és 2. osztályos diákok megismerkedtek az egészséges táplálkozás alapjaival, étel-piramist és
gyümölcssalátát készítettek. A 3. és 4. osztályosok elsajátították az újraélesztés alapjait, valamint Egészség Activity keretein belül megismerkedtek az egészséges életmód egyes területeivel.
A felsõs tanulók általános egészségi-állapotfelmérésen
vettek részt. Megtanultak vérnyomást mérni, testtömeg –
indexet számolni és megkóstolták korunk egyik legegészségesebb és legtáplálóbb reggelijét, a zabkását.

ADVENTI EMLÉKKÉPEK
TENGELIC 2015. december 17-18-19.

Csúsztunk egyet:
Az idei tél örömeivel ez idáig nem kényeztette el a tanulókat. Korcsolyázásért a szekszárdi jégpályára utaztak a harmadikosok és az 5-6. osztályosok (képünkön), akik igazi élményekkel, s nem mellékesen valamennyien épségben érkeztek haza.
Budaváriné Balogh Boglárka hírfelelõs

***
KÉZILABDA

A Rollecate Tengelici kézilabda csapata a 2015/16-os szezonban is elindult a megyei nõi bajnokságban. A többnyire rutinos játékosokból álló csapathoz idén már több új tag is
csatlakozott. Közülük hárman tétmérkõzésen is bemutatkoztak. Az edzések szerdánként 18:00-19:30-ig tartanak a
sportcsarnokban.

A csapat továbbra is várja a kézilabdázni vágyókat. Érdeklõdni lehet a helyszínen, vagy az iskolában Szabadi Tamásnál.

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs
Társulás
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ORVOSI
RENDELÕ
CSALÁDORVOS
Drr. Döm
mötörr Zita
a

Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284
7054 Tengelic
Rákóczi u. 8.
Rendelési idõ:
Tengelic
Hétfõ
08:30 – 12:30
Ezen belül gyermekrendelés
08:30 – 10:00
Kedd
12:00 – 16:00
Szerda - gyermekrendelés
08:30 – 10:30
Csütörtök
08:30 – 11:30
Péntek
08:30 – 12:30
Tengelic-S
Szõlõhegy
Szerda
11:30 – 14:30

FOGORVOS
A többször kiírt pályázat ellenére ez idáig nem sikerült betölteni a megüresedett fogorvosi á llást, í gy a f ogorvosi
rendelés február 1-ttõl ideiglenesen szünetel. Az új pályázatot ezúttal is kiírtuk, az esetleges bekövetkezõ változásokról tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
Csecsemõ tanácsadás
Kedd 08:00 – 10:00
Iskolaorvosi rendelés
Csütörtök
11:00 - 12.00
Belgyógyászati szakrendelés
Szerda
10:00 - 12:00
Házigondozó
Dóczy Mária: 06-20/251-1010

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.
(evangélikus parókia)
Nyitva tartás:
Hétfõ:
08:30 - 13:00
Kedd:
12:00 - 16:00
Szerda:
08:30 - 11:00
Cütörtök:
08:30 - 12:00
Péntek:
08:30 - 13:00

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ
Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete 2016. január 26-án tartotta az év elsõ rendes ülését. Elõször a mezõõr adott
számot a 2015. évi II. félévi tevékenységérõl. A beszámoló szerint
a községben a terménylopások száma csökkent, sajnos azonban
a dinnyelopások és a falopások száma megszaporodott.
A mezõõr a megelõzés érdekében több esetben közös szolgálatot látott el a körzeti megbízottal, segítette munkáját a polgárõrség néhány tagja, illetve rendszeresen éjszakai õrszolgálatot végzett. Az együttmûködés eredményeként nyolc alkalommal sikerült a lopások elkövetõinek kilétét felderíteni.
Felülvizsgálta a testület a roma nemzetiségi önkormányzattal kötött együttmûködési megállapodást és arról született döntés,
hogy a megállapodást nem szükséges módosítani, azt változatlan
formában jóváhagyták.
A község honlapjának karbantartását, frissítését a Men-Te Trió Bt.
végzi vállalkozási szerzõdés keretében. A szerzõdés 2015. december 31. napjával lejárt, így szükséges egy új szerzõdés aláírása a
szolgáltatóval. Az új szerzõdés 2017. december 31-ig hatályos, a
szolgáltatási díj továbbra is 20.000.-Ft/hó maradt.
A képviselõ-testület arról is döntött, hogy Paks Város településrendezési terve felülvizsgálatának közbensõ véleményezési szakaszában a közigazgatási területet érintõ infrastrukturális kapcsolatokra, valamint egyéb környezeti hatásokra észrevételt nem
tesz.
Az egyebek napirendi pont tárgyalása során a képviselõk a fogorvosi munkakör betöltésére 2015. szeptember 22-én meghirdetett pályázatot eredménytelennek nyilvánították és egy újabb pályázat meghirdetésérõl döntöttek. (az újabb pályázati felhívást
honlapunkon is közzétesszük).
Ezt követõen határozatban fogalmazta meg a képviselõ-testület
a kötelezõ betelepítési kvóta elutasítását.
Döntés született két kérelem elutasításáról, mely kérelmek az ingatlanok helyi védettségének megszûntetésére irányultak. Ehhez kapcsolódóan egyetértett a képviselõ-testület abban, hogy a
2016. évi költségvetésben – önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján – támogatási összeget különít el a védett ingatlanok
felújítására, mely vissza nem térítendõ támogatásra az ingatlanok
tulajdonosai kérelmet nyújthatnak be a testülethez.
Zárt ülésen hoztak határozatot a képviselõk közalkalmazotti kinevezés meghosszabbításáról és egy ingatlan megvásárlásáról.
Tolnai Lászlóné jegyzõ

Hírek az evangélikus
gyülekezet háza tájáról
A 2016. év ökumenikus imaheti alkalmait a helyi gyülekezetek az evangélikus gyülekezet imatermében tartották meg.
Régi hagyományra tekint vissza ez az esemény, melyre minden év
harmadik teljes hetében kerül sor. A mozgalom 1908-ban indult el Paul
Wattson lelkész kezdeményezésére. A keresztény egységért hirdetett
imahétre felekezeti hovatartozástól függetlenül minden hívõ embert
szeretettel várnak közös imádságra, igehallgatásra a szervezõk.
Az idén január 19 és 21 között került sor erre az alkalomra, ahol
Ujlaky Tibor református-, Farkas József római katolikus- és Füller Mihály evangélikus lelkész szolgált igehirdetéssel a tengelici érdeklõdõk
felé. A nyitó alkalmon - mindhárom felekezet új énekei közül válogatott - dalcsokorral gazdagította az egybegyûlteket a Mécses Csoport.
Füller Tímea

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ
7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650
NYITVA TARTÁS
Hétfõ
14:00 - 20:00
Kedd
14:00 - 1 9:00
Szerda
9:00 - 19:00
Csütörtök
10:00 - 12:00
13:00 - 20:00
Péntek
13:00 - 21:00
Szombat
14:00 - 19:00
Vasárnap
14:00 - 15:00
Elérhetõségek:
Pámer Ildikó
06-30/9964130.
E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu
facebook.com/faluhaztengelic
A teleszoba vasárnap
kivételével 14:00 - 18:00 óra
között látogatható.
Rendszeres programok
minden csütörtök 17 óra: Horgolókör
minden péntek 16 óra:
Gyerekfoglalkozás
minden péntek 18 óra: Ultiparti
Februári programok:
Óvodai jótékonysági bál – Részletek a hamarosan kihelyezésre kerülõ plakátokon, Tengelic Honlapján és a Faluház facebook oldalán
olvashatók majd.
Tengelic-SSzõlõhegy Kultúrház
február 20. 18 óra – Farsangi
Batyusbál és Jelmezverseny
Belépõdíj: 1000.- Ft/fõ
kivéve: 14 év alattiak, valamint a
jelmezversenyen indulók.

Márciusi elõzetes:
Húsvéti játszóház
Locsolóbál

Ügyelet
Paks 7030, Rákóczi u. 1.
Tel.: 75/410-222
Hétköznapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és
ünnepnap: 8 órától másnap
reggel 8 óráig (24 órás ügyelet)
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