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Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

Népfõiskolai elõadások ❖ Képviselõi beszámolók ❖ Farsangi meghívók ❖ Jegyzõi közlemény

Gazdag Erzsi: 
Itt a farsang

Itt a farsang, áll a bál,
keringõzik a kanál,

Csárdást jár a habverõ,
bokázik a máktörõ.

Dirreg, durrog a mozsár,
táncosra vár a kosár,
A kávészem int neki,
míg az õrlõ pergeti.

Heje-huja vigalom!
habos fánk a jutalom.

Mákos patkó, babkávé,
értük van a parádé.

Drégely László: 
Karnevál

Pörög a sok táncospár
Trilla-lalla, haj,

Három napja áll a bál
Trilla-lalla, haj!

Ferkó fején korona,
Paprika az orra,

Karnevál-hercegnek
Udvari bohóca.

Mögötte Sárika
Tipeg, mint egy dáma,
Hátán színes legyezõ:
Õ egy kényes páva.

TENGELICI NÉPFÕISKOLA

Februári elõadások

Az elõadások helye:
Idõpontja:

Foglalkozások rendje:

FALUHÁZ – Tengelic, Petõfi u. 9. 
minden szerdán 17 órától

– elõadások
– kérdések, hozzászólások

– Tóthné Csapó Sára
– Tengelici Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
– Tengelic Község Önkormányzata
– TENGELICI FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY
– Tolna Megyei Szabadmûvelõdési és Népfõiskolai Társaság

Népfõiskola vezetõ:
Szervezõ:

Támogató:

Február 8.
szerda – 17 óra

Február 15.
szerda – 17 óra

Február 22.
szerda – 17 óra

Téma: Gombák
Elõadó: Pintér András - Tengelic

Téma: Reformáció 500
Elõadó: Füller Mihály – Tengelic

Téma: Mi újság a világûrben?
Elõadó: Tóth Ferenc - Gödöllõ

Az elõadásokon való részvétel INGYENES.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk
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KÉPVISELÕI BESZÁMOLÓK – 2016.
Kajsza Béla képviselõ, alpolgármester – Képviselõi tevékeny-
ségemen belül alpolgármesterként feladatom elsõsorban a pol-
gármester úr helyettesítése távollétében, illetve, ha más elfog-
laltsága van. Ennek teljességgel eleget tettem az év során. Tes-
tületi üléseken és közmeghallgatásokon rendszerességgel részt
veszek, ha elháríthatatlan dolog ebben nem akadályoz meg. Az
üléseken javaslatokkal élek, döntésekhez hozzászólok, javaslatot
teszek. Ebben az évben is javaslatot tettem a polgármester év
végi jutalmára, hiszen ismét eredményes évet zártunk, pénz-
ügyileg és a település fejlõdésével kapcsolatos beruházások te-
rén is.

A polgármesteri hivatal dolgozóival együttmûködök, ren-
delkezésükre állok.

Aktív része vagyok a településen mûködõ polgárõrségnek,
szakmai ismereteimmel segítem a lovas polgárõrök munkáját.
A téli idõszakban, amennyiben a településen az idõjárás miatt
(hó) esetlegesen akadályok merülnek fel, ennek megoldásá-
ban aktívan részt vállalok.

Munkámra és segítségemre 2016 évben is és az egész ön-
kormányzati ciklusom alatt mind a polgármester úr, mind a

testületi tag társaim és a polgármesteri hivatal dolgozói, bár-
mikor számíthatnak.

Müller Tamásné képviselõ – Képviselõként 2016-ban is az
elõzõ évekhez hasonlóan szinte kivétel nélkül részt vettem a tes-
tületi üléseken. A szociális bizottság tagja vagyok, így természe-
tesen a bizottsági üléseken is tevékenyen részt veszek, javasla-
taimmal élek. Ebbõl kifolyólag minden évben részt veszek az év
végén szervezett „cipõsdoboz” ajándékozás „akcióban”, ez így
volt az elõzõ évekhez hasonlóan 2016-ban is.

Alapító tagja vagyok a településünkön két évenként meg-
rendezésre kerülõ Kolbásztöltõ és Forraltbor Fesztivál szerve-
zõinek.

Aktív tagja vagyok a 3T Civil Szervezetnek, melynek, mûkö-
désén keresztül feladatot vállalok a településen megrendezésre
kerülõ eseményeken.

Vállalkozóként segítem a rendezvények színvonalasabb le-
bonyolítását.

Segítségnyújtásomra bármikor számíthatnak képviselõ tár-
saim és a Polgármesteri Hivatal dolgozói is. 

Farsang a vízkereszttõl hamvazószerdá-
ig tartó idõszakot jelenti, és bár manap-
ság is jelmezbálokról ismert, hajdan ez
volt az év talán legvidámabb része. Ma-
gyarországon a középkorban honoso-
dott meg, ilyenkor tartották a zajos mu-
latságokat, lakodalmakat. A keddet sze-
rencsétlen napnak tartotta, csütörtökön
nem illett hangosan mulatozni a péntek-
re való készülõdés miatt, a szombati dí-
nomdánom pedig igencsak megnehezí-
tette volna a vasárnap reggeli mise-
hallgatást…

A vízkereszt utáni elsõ hétfõ neve
regelõ hétfõ, ami a nagy ivászatra, lako-
mára, áldomásra utal, de magában fog-
lalja a szerencsés évkezdést is.

A mulatság ideje - Farsang vasárnapja-
it nevezik elsõ, második, harmadik stb.
menyegzõs vasárnapnak is, mert az egy-
ház nem tiltotta a menyegzõt. Persze
ezeket a vasárnapokat is az Úrnak szen-
telték, de a pap ilyenkor hirdette ki a szó-
székrõl a házasulandókat.

Érdekesség, hogy a katolikus paraszt-
ság szinte kizárólag a hétfõi és a szerdai
napokon tartott lakodalmat.

A farsang terjedelme évrõl-évre válto-
zik. Vízkereszt mindig január 6-án van,
de hamvazószerdát a húsvétból kell szá-

molni. Húsvét pedig mozgó ünnep, a
tavaszi napéjegyenlõséget követõ hold-
tölte utáni vasárnap, a “naptár szerint”
valamikor március 22. és április 25. kö-
zött. Hamvazószerda pedig a húsvét va-
sárnap elõtti 40. nap, ekkor kezdõdik a
böjt.

Tobzódócsütörtök - Idén húsvét már-
cius 27-ére esik, hamvazószerda pedig
február 10-ére. Tavaly nyolc nappal volt
hosszabb a farsangi idõszak, jövõre pe-
dig tizennyolc nappal jut több idõ a bu-
likra, 2017-ben ugyanis március 1-jén
lesz hamvazószerda.

Mindig fáj, ha valami jó véget ér, és
így voltak ezzel elõdeink is. Olyannyira,
hogy fõleg Észak- és Kelet-Magyarorszá-
gon hamvazószerda után fel is függesz-
tették a böjtöt, és még gyorsan elfo-
gyasztották a farsangi maradékot. Ez
volt zabáló-, torkos- vagy tobzódócsü-
törtök. Világi és egyházi írók, katolikus
és protestáns papok egyaránt elítélték
ezt és a mértéktelen mulatozást, gyak-
ran nevezték az ördög ünnepének.

Dõrék és a bakkuszjárás - Hazánkban
gyakran kapcsolódott különbözõ alakos-
kodás és “adománygyûjtés. Persze nem a
mai jótékonykodásról van szó. A
bakkuszjárás például a Felvidéken volt
elterjedt: a legények húshagyó kedden
szamár-, kecskebõrbe vagy nõi ruhába
bújtak, kezükben nyársat tartva táncol-
ták végig a falut.

Az utcán állókat megtréfálták, a lá-
nyokat megcsipkedték, bekormozták,
céljuk a mulattatás volt. Útközben aján-
dékokat kaptak, ételt és italt, amit ké-
sõbb a kocsmában vagy a fonóban el is
fogyasztottak.

A Csallóközben ugyanezt dõrének
nevezték, de a fiúk kicsit durvábbak
voltak. Maskarába öltözve, cigány zené-
szektõl kísérve bekéredzkedtek a ház-
ba, ahol felborogatták a az asztalt, kor-
mos lével kenték le a falat, beszegezték
az ólat, egyszóval nagy felfordulást csi-
náltak

Néma játékkal és tánccal szórakoztat-
ták a háziakat és a bámészkodókat, mi-
közben megpróbáltak kolbászt, szalon-
nát lopni. Nem is szívesen engedték be
õket, de ahova igen, ott persze mulat-
ság volt az egész. Az “elõadás” végezté-
vel a legények itt is ajándékot kaptak.

Google

FARSANG
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Készülünk a tavalyi esküvo" i kiállítás folytatására

Farsangi emlékképek 2014-bo" l
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Tengelic-Szõlõhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS
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RENDELÕ
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2017. januárjában a Képviselõ-testület egy rendkívüli és egy
rendes ülést tartott, valamint Tengelicen és Szõlõhegyen köz-
meghallgatásra került sor. A január 10-én megtartott rendkívü-
li ülésen kettõ napirendi pontot tárgyaltak a képviselõk. Dön-
töttek egyrészt arról, hogy a Tengelic-Jánosmajor ivóvízminõ-
ség-javító programhoz kapcsolódóan konzorciumi megállapo-
dást köt az önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft-vel. A Kft. az önkormányzat nevében támogatá-
si kérelmet nyújt be a jánosmajori ivóvíz minõségének javítá-
sára, a projekt elõkészítéshez kapcsolódó beszerzéseket, közbe-
szerzési eljárásokat lefolytatja. A beruházásra 30 millió Ft támo-
gatási keretet állapítottak meg.
A másik napirendi pontban döntés született arról, hogy a Jö-
võnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2016. évre kiírt pá-
lyázatára az alábbi célokra támogatási igényt nyújt be az önkor-
mányzat: a Mézeskalács Óvoda felújítása, közvilágítás korszerû-
sítése, szálláshely kialakításának tervdokumentációja illetve fa-
lunap megvalósítása. A négy beruházáshoz 6.500 e Ft önerõre
lenne szükség, amellyel közel 28 millió Ft értékû beruházás va-
lósulhatna meg.
2017. január 17-én közmeghallgatásra került sor a Faluházban,
ahol a lakosság részérõl 26 fõ jelent meg. Polgármester úr tájé-
koztatta a megjelenteket az önkormányzat  2016. évi gazdálko-
dásáról, illetve a 2017-es év terveirõl. A közmeghallgatást köve-
tõen a képviselõk még 5 napirendi pontban hoztak határoza-
tot. Egyetértettek a képviselõk a Tengelici Általános Iskola fel-
vételi körzethatárának tervezetével, egyszeri 54.800.- Ft támo-
gatást szavaztak meg a Dél-magyarországi Jégesõ-elhárító Egye-
sülés részére, megállapították a polgármester illetményét, vala-
mint a költségtérítésének összegét 2017. január l. napjától s
utolsóként egy szolgálati lakásra vonatkozó lakásbérleti szerzõ-
désrõl döntöttek. Szõlõhegyen 2017. január 18-án 18 fõ lakos
részvételével került sor a közmeghallgatásra. Itt elsõsorban a
szõlõhegyi szennyvízberuházás volt a legnagyobb érdeklõdést
kiváltó téma.
Január 24-én került sor az idei év elsõ rendes ülésére. Az ülésen
2 önkormányzati rendeletet és 8 határozatot fogadott el a kép-
viselõ-testület. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 4.
módosításával a költségvetés bevételi és kiadási fõösszegei
496.924.307.- Ft-ra emelkedtek (az eredeti elõirányzathoz ké-
pest 200 milliós emelkedést jelent). 
A Konyha Polgármesteri Hivatalhoz kerülése miatt szükséges
volt az Önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatának
módosítása, tekintettel arra, hogy az étkezéssel kapcsolatos fel-
adatokat törölni kellett az önkormányzattól.
Módosította a testület a Hivatal szervezeti és mûködési szabály-
zatát is, szintén a konyhai feladatok átkerülése miatt.
Ezt követõen elfogadásra került a mezõõri szolgálat 2016. évi
mûködésérõl szóló beszámoló. A mezõõr az elmúlt idõszakban
feltérképezte az illegálisan lerakott hulladékokat, folyamatosan
jelezte a hivatal felé az önkormányzati földutak állapotát, a falo-
pások visszaszorítását pedig hatékonyan segítette a vásárolt
vadkamera és néhány területen a kiárkolás. A szolgálat fenntar-
tásában az állami támogatás mellett a mezõõri járulékot fizetõ
földtulajdonosok vesznek részt. 2016-ban a szolgálatnak
917.478.- Ft maradványa keletkezett. 
Az óvodai dajka pályázatra jelentkezõk közül a képviselõ-testü-
let 2017. február l-jei munkakezdéssel Várnainé Loboda Éva ten-
gelici lakost választotta a dajka feladatkör ellátására.
Az egyebek napirendi pontban megtárgyalta a testület Paks Vá-
ros településrendezési tervének módosító anyagát, melyre ész-
revételt nem tett, valamint hozzájárult az önkormányzat részé-
re, egy videokamera megvásárlásához 430.690.- Ft összegben.
Végül Gáncs Tamás József a szociális bizottság elnöke tájékoz-
tatta a képviselõket a szociális célú tûzifa juttatás jelenlegi hely-
zetérõl.

CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284

7054 Tengelic
Rákóczi u. 8.

Rendelési iidõ:

VÁLTOZÁS!

Tengelic
Hétfõ 08:30 – 12:30
Ezen belül gyermekrendelés

08:30 – 10:00
Kedd 12:00 – 16:00
Szerda 11:00 – 14:00
Csütörtök 08:30 – 11:30
Péntek 08:30 – 12:30

Tengelic-SSzõlõhegy
Szerda 08:00 – 10:00

FFOOGGOORRVVOOSS
Tengelic, RRákóczi uu. 88.

szám aalatti rrendelõben.
Rendelési iidõ:

kedd: 009:30-117:00 óóra

(Sürgõs esetben a szolgál-
tatás a dunaszentgyörgyi,
vagy a gerjeni rendelõben
is igénybe vehetõ.)

Csecsemõ ttanácsadás
Kedd  08:00 – 10:00

Iskolaorvosi rrendelés
Csütörtök 11:00 - 12.00

Belgyógyászati sszakrendelés
Szerda 10:00 - 12:00

Házigondozó
Dóczy Mária: 06-20/251-1010

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva ttartás –– ÚÚJ:

Hétfõ: 08:30 - 13:00
Kedd: 12:00 - 16:00
Szerda:        08:30 - 11:00
Csütörtök: 08:30 - 12:00
Péntek:        08:30 - 13:00

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)

Tolnai Lászlóné jegyzõ

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ

7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650

NYITVA TTARTÁS
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 szünnap

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 pprogramok

minden csütörtök 14 óra:

Nyugdíjas klub
Szeretettel várják az új tagokat is!

minden csütörtök 17 óra:
Horgolókör

Februári pprogramok:
Népfõiskolai elõadások minden
szerdán 17 órakor. Részletek az 1.
oldalon.

febr. 11. 15 óra: Farsangi játszó-
ház óvodásoknak és kisiskolások-
nak

Márciusi eelõzetes:

NNééppffõõiisskkoollaaii eellõõaaddáássookk::
március 1. 17 óra:
Téma: Jávor Pál
Elõadó: Gazdag Ferenc – Pusz-
tahencse
március 8. 17 óra: – Ünnepi záró
elõadás.

Jéghullámok 
a BBalatonon


