2017. március

TARTALOMBÓL:

Márc. 15-i mûsor/Kitüntetõ cím átadás ❖ Múlt és jelen találkozása ❖ Eladó önkormányzati ingatlan

1848. MÁRCIUS 15. és a kokárda
Az 1848-as forradalom lángra lobbanásáról emlékezünk meg minden március idusán, nemzeti színû lobogókkal és kitûzött kokárdával. A kokárda Franciaországból terjedt el, de Magyarországon a francia kokárdától eltérõen nem kalapra tûzve, hanem a
kabát hajtókáján, vagy mellrészen, a szív felõli oldalon viselték, viseljük.
1848. március 15-én a pesti forradalom estélyén, a Bánk Bán elõadásán e szavakat mondta Jókai Mór:
„Látjátok ezt a háromszínû kokárdát itt a mellemen? Ezt viselje minden ember, ki a szabadság harcosa; ez különböztessen
meg bennünket a rabszolgaság zsoldoshadától. E három szín
képviseli a három szent szót: szabadság, egyenlõség, testvériség. Ezt tûzzük kebleinkre mindannyian, kiben magyar vér és
szabad szellem lángol!”

Hirdetmény
Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete az Önkormányzat tulajdonát képezõ Tengelic Júliamajor 1161 hrsz-ú, 1714 m2 alapterületû, természetben Tengelic Júliamajor 43. szám alatti kivett kultúrház megnevezésû ingatlant értékesítésre kijelöli 1.425.000,- Ft összegû vételárért.
Az ingatlan megvételére vonatkozó kérelmeket 2017. március 18-ig lehet benyújtani Tengelic Község Polgármesterének címezve a Tengelici Polgármesteri Hivatalba ügyfélfogadási idõben (7054. Tengelic Rákóczi u. 11.).
A beérkezett kérelmekrõl a Képviselõ-testület a 2017. március 21-i testületi ülésen dönt.
Tengelic 2017. február 16.

Gáncs István polgármester

KÖZÉRDEKÛ
SZELEKTÍV HULLADÉKELSZÁLLÍTÁS
Március 31. – Mûanyag + fém (sárga kuka)
Március 31. – Papír (kék kuka)
Március 17. – Zöldhulladék (kék kuka
INGYENES HALLÁSSZÛRÉS
Helyszíne: Egészségház, Tengelic, Rákóczi u. 8.
Idõpontja: 2017. április 6. (csütörtök) 11.00 – 13.00
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Iskolai hírek - 2017. február
Kerék Imre: Farsang
„Arcod rejtsed álarc mögé,
öltsél cifra maskarát,
szökjünk, tomboljunk.
Itt a farsang,
pönögjenek citerák!”

110 éves iskolánk talán története legszínvonalasabb farsangi rendezvényét bonyolította február
17-én. Errõl a faluház nagytermét megtöltõ népes közönség is meggyõzõdhetett. A színvonalasabbnál színvonalasabb, ötletes produkciók után csak kapkodták a fejüket a nézõk, mert az egyéni jelmezesek után színpadra lépõ osztályok mindig tudtak újabb és újabb meglepetéssel szolgálni.

A hangulatfelelős
műsorvezető
szerepében:
Sebestyén
Beatrix
jeleskedett

A dr. Dömötör Zita háziorvos, Barabás Ildikó pénzügyi előadó,
Konczné Földi Margit nyugdíjasklub vezető és Guld László
körzeti megbízott alkotta négytagú zsűrinek feladták a leckét

Piros haja csupa kóc, az első osztály, mint „bohóc”
A második meg csupa „troll”

A negyedikesek pantomimmel léptek fel

A farkasokkal táncoló harmadikos sámánok

A zsûri döntése értelmében az alsós osztályok közül a
harmadik, a felsõ tagozatosoknál a hatodik osztály nyerte a fõdíjat, egy-egy ízletes tortát. Különleges produkciójáért kiemelt elismerésben részesült a negyedik és az ötödik osztály is. A bemutatókat
követõen valamennyi osztály egy-egy „Fakanalas” gigapizzát fogyaszthatott el. Az elmaradhatatlan tombolasorsolás, a szülõk, hozzátartozók által felajánlott házi sütemények, a
szendvicsek fogyasztása után kimerülve a
táncra már alig maradt erõ és idõ.
Diákönkormányzatunk ezúton is köszöni
valamennyi támogatónknak, különösen a
szülõi munkaközösség és a tengelici nyugdíjas klub tagjainak a szervezésben, lebonyolításban nyújtott segítségét.
A befektetett rengeteg munka rövidtávon megtérült, hiszen a megélt közösségi élmény, a renEgyedül
nem megy,
dezvény sikere alapján büszke lehetett magára vaha a felem
lamennyi tanuló, pedagógus és szülõ is; jó volt
más”
tengelici iskolásnak, pedagógusnak, szülõnek len– feketeni, ehhez a 110 éves intézményhez tartozni.
fehér lett a
Aki nem hiszi, járjon utána és nézze meg az ishetedikesek
kola Facebook oldalán vagy a községi honlapon!
farsangi
Szijártó József tagiskola vezetõ
portfóliója

Eredeti
népi
rigmusban
„lájkoltak”
az
ötödikesek

UV-fényben tündökölve ropták a hatodikos struccok
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… ÉS MÉG EGY KIS FARSANG NYUGDÍJAS MÓDRA … TENGELIC-SZO" LO" HEGY

Múlt és jelen találkozása
az o" si birtokon
Február 11-én vendégünk volt Piera
Sebastiani, a Tagyosi Csapó család Olaszországban élõ sarja. Az 1948-ban született Piera, a középtengelici temetõben
nyugvó I. Csapó Vilmos ükunokája.
A mûvészettel foglalkozó hölgy megfestette a Csapó család családfáját és lefordította olaszra a család történetét.
Tengelici látogatásának célja az volt,
hogy láthassa õsei birtokát, rokonai
nyugvóhelyét.
Õszinte lelkesedéssel járta be a kastélyt és a parkot, meghatódva állt rokonai sírjánál.
A jó hangulatú látogatás végén köszönetképpen átadta a Kovács családnak
(a birtok jelenlegi tulajdonosainak) és
az Önkormányzatnak az általa készített
családfát.
Pámer Ildikó mûvelõdésszervezõ
és Tóthné Csapó Sára könyvtáros

Tengelic

ORVOSI
RENDELÕ
CSALÁDORVOS
Drr. Döm
mötörr Zita
a

Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284
7054 Tengelic
Rákóczi u. 8.
Rendelési idõ:
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-S
Szõlõhegy
Szerda
08:00 – 10:00

FOGORVOS
Tengelic, Rákóczi u. 8.
szám alatti rendelõben.
Rendelési idõ:
kedd: 09:30-117:00 óra

(Sürgõs esetben a szolgáltatás a dunaszentgyörgyi,
vagy a gerjeni rendelõben
is igénybe vehetõ.)
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 – ÚJ:
Hétfõ:
08:30 - 13:00
Kedd:
12:00 - 16:00
Szerda:
10:00 - 14:00
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)
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K ÉPVISELÕ-TESTÜLETI

ÜLÉS

ÖSSZEFOGLALÓ
A 2017. február 14-én megtartott képviselõ-testületi ülésen elfogadásra kerültek az önkormányzat adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségek, 2017. évre vonatkozóan
a munkavállalók cafetéria kerete, melynek bruttó összege
6.281.100.- Ft.
Beszámoló hangzott el a 2017. január l-jétõl 2017. február 9-ig
tartó idõszak átmeneti gazdálkodásáról. A beszámoló szerint az
átmeneti idõszakban 16.162.788.- Ft bevétel realizálódott és
21.490.714.- Ft kiadás keletkezett, ezek beépítésre kerültek a
2017. évi költségvetésbe.
Egyhangúlag elfogadta a testület az önkormányzat 2017. évi
költségvetését, melynek bevételi és kiadási fõösszege
434.415.764.- Ft. Ebbõl a bevételi elõirányzat 252.680.204.- Ft,
a kiadási elõirányzat 434.415.764.- Ft, a költségvetési hiány finanszírozására a 181.735.560.- Ft pénzmaradvány szolgál. A költségvetésen belül a polgármesteri hivatal bevétele és kiadása:
89.029.353.- Ft, a Mézeskalács óvodáé: 42.416.783.- Ft. Hitel felvétellel az idei évben sem tervez az önkormányzat. Beruházások, felújítások tervezett összege 88.675.500.- Ft.
(óvoda épületének felújítása, közvilágítás korszerûsítése, útfelújítás, szõlõhegyi volt ÖNO épületének részleges felújítása, teherautó vásárlás, videó kamera vásárlás, önkormányzati garázs
építése, településrendezési terv felülvizsgálata. általános iskolai
tantermek meleg burkolat cseréje). Az idei költségvetésben is
szerepel a civil szervezetek támogatása.
A pénzügyi és a szociális bizottság javaslatára a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításra került. 2017. március l-jétõl a rendkívüli települési támogatás, a települési közgyógy támogatás és a települési lakhatási támogatás esetén a támogatásra való jogosultságot meghatározó egy fõre jutó jövedelem összege emelkedik.
A képviselõ-testület az óvoda épületének felújítása miatt döntött arról, hogy 2017. június 6-tól 2017. július 28-ig az óvoda zárva tart. Az óvodai ellátást igénylõ gyerekeket ebben az idõszakban a könyvtár épületében fogadják.
A képviselõk megszavazták, hogy az önkormányzat 11.413.374.- Ft
támogatási igényt nyújtson be 2017. évre a Központi Nukleáris
Pénzügyi Alaphoz.
Jóváhagyásra került a kárpátaljai Szõlõsgyula községgel kötendõ testvértelepülési együttmûködési megállapodás is. Az együttmûködési megállapodás aláírására várhatóan a közeljövõben
Tengelicen kerül sor.
Az egyebek napirenden belül döntés született arról, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be 1956-os büszkeségpont, ezen
belül emléktábla elkészítésére és elhelyezésére, valamint arról,
hogy a Tengelic Júliamajori kultúrház épületét értékesítésre kijelöli a képviselõ-testület.
A „Tengelic Községért” kitüntetõ cím adományozására két javaslat érkezett. A képviselõ-testület a javaslatok közül Horváth
Józsefné Tengelic Gagarin u. 3. szám alatti lakosnak adományozta a kitüntetõ címet, melyrõl zárt ülésen döntöttek. A díj
a 2017. március 15-i ünnepségen kerül átadásra.

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
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 programok
minden csütörtök 14 óra:
Nyugdíjas klub
Szeretettel várják az új tagokat is!

minden csütörtök 17 óra:
Horgolókör
Márciusi programok:
Március 10. 16 óra: - Lakodalmi
fényképek – kiállítás megnyitó.

A Borostyán Nyugdíjas Egyesület rendezvényén azokat a
tagokat köszöntötték, akik az
1. negyedévben ünnepelték
névnapjukat. A finom töltött
káposzta és a házi sütemények elfogyasztása után a
tánc sem maradt el.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

TEIT
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás

Tengelici Hírmondó
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