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Ünnepi készülõdés ❖ Kitüntetõ cím ❖ Filmvetítés 

Weöres Sándor:
Nõl a dér

Nõl a dér, álom jár, 
hó kering az ág közt. 
Karácsonynak ünnepe 
lépeget a fák közt.

Én is, ládd, én is, ládd, 
hóban lépegetnék, 
ha a jeges táj fölött 
karácsony lehetnék.

Hó fölött, ég alatt 
nagy könyvbõl dalolnék 
fehér ingben, mezítláb, 
ha karácsony volnék.

Viasz-szín, kén-sárga 
mennybolt alatt járnék, 
körülvenne kék-eres 
halvány téli árnyék.

Kis ágat öntöznék 
fönn a messzi Holdban. 
Fagyott cinkék helyébe 
lefeküdnék holtan.

Csak sírnék, csak rínék, 
ha karácsony volnék, 
vagy legalább utolsó 
fia-lánya volnék.

Betlehemeket azóta állítanak, amióta 1223-ban Assisi Szent Ferenc és társai
Greccióban elõször jelenítették meg a kis Jézus születése utáni történéseket. Ferenc
megkérte egy barátját, hogy rendezzen be egy barlangot, készítsen jászolt, hozzon
szalmát, szamarat és ökröt, értesítse a pásztorokat, és így „alkalmi színészekkel” fel-
elevenítették a szent éjszaka eseményeit. A betlehem-állítás lényege az egykori ese-
mények átélése, amely hozzásegíti az embereket, hogy saját szívükben is elkészítsék
a jászolt, amelybe minden karácsonykor beleszülethet az isteni Kisded, aki hajlékta-
lanul, nincstelenül jött a világra, magára véve minden emberi fájdalmat, nélkülözést,
vagyis egy lett velünk e szent éjszakán.

Karácsonyi „CIPÕSDOBOZ” ajándék
Az elmúlt évekhez hasonlóan Tengelic Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága az idei
évben is karácsonyi cipõsdoboz ajándékokkal kívánja boldogabbá tenni a rászorult gyermekek
karácsonyát. 
Kérjük, hogy akik szeretnének és hozzá tudnak járulni idén is akciónkhoz, az összegyûjtött aján-
dékaikat (játékok, írószerek, higiéniai eszközök, édesség, könyv) csomagolatlanul 2017. decem-
ber 16-ig adják le Tengelicen a Faluházban vagy a Polgármesteri Hivatalban.
Az összegyûlt adományokat a Szociális Bizottság tagjai fogják szortírozni, csomagolni és kiosz-
tani a rászoruló gyermekek száma és kora szerinti mennyiségben és tartalommal.

Gáncs Tamás sk.
Szociális Bizottság elnöke
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Iskolai hírek - 2017. november

Mi leszek, ha nagy leszek?
Iskolánk november 10-én rendezte meg elsõ pályaorientációs
napját. A nap folyamán a tanulók elsõsorban a helyi vállalkozá-
sokkal, az ott folyó munkával, az érintett szakmákkal ismerked-
tek meg. De online önismereti, szakmaismereti totók, filmek is
segítették ráirányítani figyelmüket a téma fontosságára, a meg-
alapozott pályaválasztásra.

Üzemlátogatáson vettek rész a 8. osztályosok a Frissten Kft
pékségében, a 4. és 5. osztályosok a Rollecate Kft üzemében, a
6. osztályosok a Fakanál Ételházban, a 7. osztályosok a
Homológia Zrt telephelyén, az 1.-2.-3. osztályosok pedig a pos-
tán tettek látogatást.

A gyerekek sok-sok hasznos ismerettel gazdagodva tekint-
hettek bele a munka világába. Ezúton is köszönjük a cégek, vál-
lalkozások vezetõinek a közremûködését, név szerint:

Kászpári Károlynak, Binder Balázsnak, Molnár Ferencnek, Bu-
ják Imrének és Beda Teréznek.

Önkormányzati segítséggel, az iskolabusszal utazhatott
Szekszárdra, a pályaválasztási kiállításra ismét a teljes nyolca-
dik osztály.

Nemzetiségek és kultúrák hete
Német nyelvoktató nemzetiségi nevelést folytató iskolánk
hagyománya a nemzetiségi hét megrendezése. A korábban
uniós pályázattal támogatott program a tanév elsõ nagy ren-

dezvénysorozatát
jelenti. A témahét
betekintést nyúj-
tott a település
múltjában gyökere-
zõ nemzetiségek
mellett, a magyarországi
nemzetiségek, a közeli és tá-
volabbi népek kultúrájába.

Az órákon készült színvo-
nalas tanulói produktumok-
ból az iskola folyosóján kiál-

lítás nyílt, mely a tanulók mellett az iskolába érkezõ szülõknek, láto-
gatóknak is számos érdekességgel szolgált

A projekt kiemelt programja volt a november 21-én,
a faluházban rendezett „TD-FAKTOR” (Tengelicer
Deutsch-Faktor) elnevezésû német vers- és prózamondó
verseny.

Az 50 versenyzõ közül a zsûri a táblázatban szereplõ
tanulókat emelte ki. Felkészítõ tanáraik: Kolep Ingrid és
Szabó Anett Laura voltak.

Iskolánk korábbi tanulója, Kremzner Nikoletta a mai tanulóknak tartott

aerobic tornát.

Iskolaorvosunk, dr. Dömötör Zita a 7. és 8. osztályosoknak a gyermekko-

ri elhízással kapcsolatban tartott előadást, beszélgetett a megelőzés fon-

tosságáról.

Hagyományos lámpás felvonulásunk sokakat megmozgatott is-
mét. A katolikus templom kertjében Szent Márton történetét
idézték fel a résztvevõknek, akikre az iskolához visszatérve ven-
déglátás: zsíros kenyér és tea várt.

Szijártó József tagiskola vezetõ

Osztályok 1. helyezett 2. helyezett 3. helyezett Különdíjas

1-2. Kovács Anikó Kis Titanilla Bálint Maja -

3-4. Tóth Alíz Füller Borsika Séta Míra Varga-Kovács Rebeka

5-6. Popp Melitta Horváth Réka Nagy József -

7-8. Patai Lilla Csabai Levente Havel Zsófia Sinka Máté

Októberi egészségnapi projektünk
csupa gyakorlati tanáccsal szolgált
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Felhívás jjavaslattételre
Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete javaslattételi felhívást tesz közzé „Tengelic Községért” kitüntetõ cím
2018. évi adományozására. A cím adományozására javaslatot tehetnek a képviselõ-testület tagjai, a községben mûködõ társa-
dalmi szervezetek, egyesületek, közösségek, gazdasági szervezetek, bármely tengelici lakos.

„Tengelic Községért” kitüntetõ cím adományozható azon személyeknek, szervezeteknek, akik a község fejlesztésében az
egészségügyi, kulturális, mûvészeti, oktatási, sport és társadalmi, gazdasági életében, annak bármely ágában kiemelkedõen
hasznos, megbecsülést kiváltó tevékenységet végeztek és ennek révén a község értékét növelõ maradandó eredményeket
értek el. A kitüntetõ cím posztumusz címként is adományozható.

Az írásba foglalt javaslatokat 2018. január 31. napjáig kell a Képviselõ-testületnek címezve a Polgármesterhez benyújtani.
A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell a személy (szervezet) adatain kívül a személynek (szervezetnek) a javaslat alap-
jául szolgáló tevékenységének bemutatását.

Az elõkészítés és döntés során csak a kezdeményezésre megjelölt határidõig beérkezett és az ismertetett feltételeknek
megfelelõ javaslatok vehetõk figyelembe.

Gáncs István sk.
polgármester

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

HARMADSZOR VOLT LIBATOR TENGELICEN… KÉPVISELÕ-TESTÜLETI

ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ

A képviselõ-testület 2017. novem-
ber 28-án megtartott rendes ülé-
sén 2 önkormányzati rendeletet
alkottak és 24 határozatot hoztak
a képviselõk. 

Megalkották a szociális célú tû-
zifa juttatásról szóló rendeletet,
mely alapján a rászorultak 1 m3

kemény lombos tûzifára jogosul-
tak, amennyiben a rendeletben
foglalt feltételeknek megfelelnek.
A kérelmeket 2017. december 1-
jétõl lehet benyújtani 2017. feb-
ruár 15. napjáig. A tûzifa házhoz
szállításáról az önkormányzat té-
rítésmentesen gondoskodik.

Elkészült a község Település-
képi Arculati Kézikönyve, vala-
mint a Településkép védelmérõl
szóló rendelete. A kézikönyv tar-
talmazza a településképi jellem-
zõket, településrészek arculati
jellemzõit és értékeit, a minõségi
formálásra vonatkozó javaslato-
kat, valamint a településképhez
illeszkedõ építészeti elemeket,
beépítési vázlatokat, mindezeket
képekben is megjelenítve. A tele-
pülésképi rendeletben az önkor-
mányzat a településkép védelmét
településképi követelmények
meghatározásával, a helyi védett
ingatlanok vonatkozásában ön-
kormányzati támogatási és ösz-
tönzõ rendszer alkalmazásával
településkép-érvényesítési esz-
közök szabályozásával biztosítja.
A rendelet 2018. január 1. napján
lép hatályba. Az anyagok megte-
kinthetõk a www.tengelic.hu
honlap fõoldalán. Elfogadásra ke-
rült a településrendezési eszkö-
zök felülvizsgálatának folyamatá-
ban a településfejlesztési koncep-
ció is, amely a település jövõké-
pe, a fejlesztési célok mellett tar-
talmazza a megalapozó vizsgála-
tot és a község értékleltárát is. A
képviselõ-testület mindhárom
anyagot egyhangúlag elfogadta.

(folytatás a 6. oldalon)



SZELEKTÍV HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS
December 8. - Sárga kuka (mûanyag + fém) és kék kuka 

(papír)
December 15. - Kék kuka (üveg)

Amennyiben a szolgáltatásban ismét fennakadást tapasztal-
nak, kérjük azt közvetlenül a szolgáltatónál, az ALISCA TERRA
Kft. ügyfélszolgálatának jelezni a 74/528-850 telefonszámon.
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS
ÖSSZEFOGLALÓ

2017. MÁJUS 16., 2017. MÁJUS 23.

ORVOSI
RENDELÕ

A helyi adórendelet felülvizsgálata után úgy döntöttek a képviselõk,
hogy 2018-ban az adómértékek nem kerülnek módosításra.
Beszámoló hangzott el az étkeztetés és a tanyagondnoki szolgálat
2017. évi tevékenységérõl, melyet szintén elfogadtak a képviselõk.
Az év folyamán 53 és 61 fõ között vették igénybe a szociális étkez-
tetést a rászorultak. A tanyagondnoki szolgálatot napi átlagban 40
fõ veszi igénybe, legnagyobb létszámban az ebéd kiszállítást. Az ön-
kormányzat 2.199.353.- Ft-tal egészíti ki az állami normatíváját a
szolgálatnak. Határozattal került elfogadásra a közfoglalkoztatásról
szóló beszámoló is. A beszámolóból kiderül, hogy az elõzõ évrõl át-
húzódókkal együtt összesen 13 fõ vehetett részt a közfoglalkozta-
tásban. A közfoglalkoztatási rendszerhez az önkormányzat
1.565.532.- Ft forrást biztosított az állami normatíva mellett.
Paks új polgármesterére tekintettel módosítani kellett a Paksi Több-
célú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását.
Döntött a képviselõ-testület az önkormányzat tulajdonában lévõ 3
db földterület (1 szántó, 2 beépítetlen terület) bérbeadásáról. A be-
építetlen területekre kérelmeket lehet benyújtani 2017. december 
31-ig.
Az egyebek napirendi ponton belül határozat született fejlesztõ pe-
dagógus alkalmazásáról az óvodában, önkormányzati fõépítész meg-
bízásáról a településrendezési eszközök felülvizsgálatára, Tolna Vá-
ros rendezési tervének véleményezésérõl, az önkormányzati ASP
rendszer szolgáltatási szerzõdésének a Magyar Államkincstárral tör-
ténõ aláírásáról, helyiségbérleti szerzõdés megszüntetésérõl és bér-
beadásáról, a polgármester jutalmazásáról.
Zárt ülésen döntöttek a képviselõk elsõ lakáshoz jutók támogatási
kérelme, valamint egy közalkalmazott felmentése ügyében. 
A nyilvános ülés végén a Mezõföldvíz Kft-tõl Gaál Zoltán fõmérnök
tájékoztatta a testületet a Tengelic kistérségi vízmû korszerûsítési
és fejlesztési munkáiról, ezt követõen pedig polgármester úr szá-
molt be a Tengelic-Szõlõhegy szennyvízelvezetése valamint a
Jánosmajor ivóvízminõség-javító projektek helyzetérõl.

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

Decemberi pprogramok:
december 9. 16 óra.: Ünnepváró
játszóház
december 13. 17 óra: Tengelic
2017. – filmvetítés. Részletek 
a 4. oldalon.
december 14-16.: Karácsonyváró
adventi napok – részletek a 3.
oldalon.
december 31. 20 óra: Szilveszteri
mulatság.
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CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

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

7054 Tengelic
Rákóczi u. 8.

Rendelési iidõ:
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: ((VÁLTOZÁS!)
Hétfõ: 08:30 - 13:00
Kedd: 12:00 - 16:00
Szerda:   009:00 - 114:00
Csütörtök: 08:30 - 12:00
Péntek:        08:30 - 13:00

Ügyelet

2017. nnovember 88-ttól
Paks, TTolnai uu. 22. ssz.

(a volt konzervgyár területén, 
a korábbi „Atomland” néven

ismert épületben) 
Hétköznapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és
ünnepnap: 8 órától másnap
reggel 8 óráig (24 órás ügyelet).


