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Évértékelõ ❖ Változás a szelektívhulladék-elszállításban ❖ Iskolai hírek

SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Az ALISCA TERRA Kft. honlapján megjelent információ szerint 2018-tól a szelektív gyûjtõedényekben VEGYESEN
(papír, mûanyag- és fém csomagolási hulladék, valamint gyümölcsleves és tejes dobozok) gyûjthetõ a hulladék. A kihelyezhetõ
hulladék mennyisége nem korlátozott. Amennyiben a szelektív hulladék nem fér a hulladékgyûjtõ edénybe, az bármilyen
átlátszó (max. 120 l-es) zsákban kihelyezhetõ az edény mellé.
Szelektív hulladékelszállítás:
január 5. – vegyes szelektív hulladák január 12. – zöld hulladék
február 2. – vegyes szelektív hulladák február 9. – zöld hulladék
A változásból adódó esetleges problémák végett kérjük hívja az ALISCA TERRA Kft. ügyfélszolgálatát: 74/528-850

ÉVÉRTÉKELÕ
Tisztelt Tengelici Lakosok!

Polgármesterként nagy öröm és büszkeség be-
számolni arról, hogy ismét olyan évet zártunk,
amely gyarapodásunkról szólt. Az évek óta tar-
tó folyamat azt bizonyítja, hogy jó úton járunk,
és ez már nem csak nekünk, tengelici lakosok-
nak nyilvánvaló. Pénzügyi helyzetünk stabil,
adósság nem nyomasztja gazdálkodásunkat. A
hozzánk látogatók tapasztalhatják, hogy útja-
ink, utcáink és közterületeink rendezettek, köz-
intézményeink korszerûek, mûködésük zavarta-
lan és hogy szemmel láthatóan pezseg az élet.
Azt a tényt különösen szeretném hangsúlyozni,
hogy 2017-ben közel 100 millió Ft értékû beru-
házás valósult meg településünkön, részben pá-
lyázati, részben saját pénzekbõl.

A Tengelici Hírmondó folyamatosan tájékoz-
tatott az éppen aktuális történésekrõl, akár be-
ruházásról, akár egyéb eseményrõl volt szó, így
engedjék meg, hogy csak felsoroljam a leglényegesebbeket:

– Munkácsy és Bezerédj utcák felújítása (BM-es, adósság-
konszolidációban részt nem vett önkormányzatok támo-
gatása)

– Mézeskalács Óvoda felújítása (JETA pályázat)
– Mézeskalács Óvoda teljes festése/mázolása, gépészeti

munkák, bútorzat beszerzés (saját erõ)
– Közvilágítás korszerûsítése (JETA pályázat)
– Iskolai tantermek melegburkolat kivitelezése (saját erõ)
– Tengelic-Szõlõhegyi iskolaépület nyílászáró csere, mel-

léképület felújítása és egyéb felújítási munkák (saját erõ)
– Szolgálati lakás fûtéskorszerûsítése (saját erõ)
– Térfigyelõ rendszer kiépítése (saját erõ)
Meg kell jegyezzem, hogy nem minden tervezett munka va-

lósult meg a költségvetés szerinti összegbõl, mert régi épüle-
tek felújításakor (óvoda, Tengelic-Szõlõhegyi iskola) rejtett hi-
bákat, hiányosságokat is meg kellett szüntetni. Ezen esetekben
tartalékainkat kellett mozgósítani.

Szerencsére már nem csak a minél jobb életkörülmények
megteremtésére kellett koncentrálnunk, így egyre többet for-
díthattunk szórakozásra, mûvelõdésre, hagyományteremtõ- és
egyéb közösségi programokra is: 

– Falunap (JETA pályázat)
– Kastélykoncert
– Szüreti mulatság
– Libator
– Karácsonyváró programsor.

Testvértelepülésünkkel, Szõlõsgyulával a kapcsolat egyre
szorosabbá vált, az év folyamán több találkozásra is sor került.
A BETHLEN GÁBOR Alapkezelõ ZRt. pályázatán elnyert ösz-
szegbõl pedig az ottani gyermekek tengelici táborozását és Mi-
kulás ajándékát biztosítottuk.

Helyi és nemzeti ünnepeinkhez olyan emlékhelyeket alakí-
tottunk ki, melyek már méltók az események rangjához: 56-os
büszkeségpont (Közép- és Kelet-európai Történelem és Társa-
dalomkutatásáért Közalapítvány), Honfoglalás kori temetõ és
Középkori templomos község emlékhely. 

Hírünk is egyre messzebbre jut az országban, hogy mást ne
említsek, mint az Ízõrzõk TV mûsor és a Tengelic, az év mada-
ra 2017 eseménysor. 

És hogy mindez így alakulhatott, az köszönhetõ az itt élõ
emberek megértésének, hozzáállásának, akaratának és támo-
gatásának. Köszönöm. Külön köszönetet mondok a civil szer-
vezeteknek, akik ötleteikkel, tettrekészségükkel és szervezõ
munkájukkal minden eseményen aktívan és tevõlegesen részt
vettek. Köszönöm a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak is azt a
professzionális munkát, amely ahhoz kellett, hogy a gépezet
olajozottan mûködjön. Köszönettel tartozom a képviselõ-tes-
tületnek is, akik egyenként is és testületként is mindent elkö-
vettek a közös sikerért. 

Szívbõl remélem, hogy az új év is hasonló sikereket hoz
majd. Dolgozzunk ezen közösen! Boldog új esztendõt kívánok!

Gáncs István polgármester
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Iskolai hírek - 2017. december

Szijártó József tagiskola vezetõ

„Ember, ember, December,
Hideg morcos medve.
Sûrû havat szitálva,
Kiült a hegyekbe.”

A gyerekek bánatára idén sem mutatkozott a dal szerinti
idõjárás, így a színpadon, ha havat nem is, de Mikulás
napjához illõ hangulatot mindenképpen sikerült terem-
teniük a negyedik osztályosoknak, akik mûsorral örven-
deztették meg az óvodásokat és alsós iskolatársaikat.

„Mindennap gyújtsatok gyertyákat emberek!”
Idén is kivettük részünket a település lakóinak rende-
zett adventi napok programjából. Valamennyi napra
jutott iskolás produkció: karácsonyi jelenet, zenés-ver-
ses összeállítás, mesemondás, a kórus, a citera és gitár
szakkör tagjai pedig karácsonyi dalokkal szórakoztat-
ták a megjelenteket. A téli szünetet megelõzõ utolsó
tanítási nap nem csak azért különleges, mert utoljára
van együtt az iskolai közösség, hanem mert azt az ün-
nepvárás hangulata hatja át. Az ünnepi mûsor, az igaz-
gatói köszöntõ egymás tiszteletérõl, szeretetérõl szólt,
az ajándékosztás és ajándékkészítés, „az adni és kapni
is öröm” örök üzenetét állította példaként.

A Felnövekvõ Nemzedékért Alapítvány jóvoltából az elõadás után minden iskolás gyermek ajándékcsomagot vehetett át, me-
lyet a szülõi munkaközösség tagjai állítottak össze és osztottak ki.

Karácsonyi alkotói pályázat
A Paksi Városi Múzeum "Karácsonyi történetek" címmel meghirdetett ha-
gyományos képzõmûvészeti pályázatára elsõ ízben nyújtottunk be alko-
tásokat a fõként paksi, és a környékbeli: nagydorogi, dunaszentgyörgyi,
faddi iskolákkal versenyezve. Nagy örömünkre szolgál, hogy a december
13-ai díjátadó kiállítás-megnyitón a térbeli alkotások kategória mezõnyé-
ben tengelici diákok vitték el a pálmát. Felkészítõik Horváth Józsefné,
Kolep Ingrid és Szekeres Andrea voltak.

Az eredményekrõl bõvebben a http://varosimuzeum.hu/karacsonyi-
tortenetek-palyazat-eredmenye-2017-dec-13/ linken olvashatunk.

Az I. díjat nyert Gyöngyösi Lili és Orsós

Tímea harmadikos tanulók munkája

Alkotásaikkal 3. helyezést értek el és különdíj

elismerésben is részesültek a 4. osztály tanulói

Tehetségeink a paksi 
kulturális seregszemlén

Rekordszámú résztvevõ,
több, mint 300 gyermek és
fiatal vett részt az immár
tizenharmadik alkalommal
a Csengey Dénes Kulturá-
lis Központban megrende-
zett paksi Ki Mit Tud?-on.
A versenyzõk között, a me-
semondók versenyében
ott volt iskolánk három ne-
gyedikes tanulója is. Tóth
Alíz produkcióját arany
minõsítéssel díjazta a zsû-
ri, aki az esti gálamûsoron
valamennyi résztvevõ elõtt
is bemutatkozhatott.

4T Kupa a csarnokban
Ötödik éve rendezte meg iskolánk a Tengelici Téli
Teremlabdarúgó Tornát, a 4T Kupát.
A meghívásos torna rendszeres résztvevõi a hazai-
ak mellett a környékbeli iskolák, Kölesd, Szedres és
Zomba csapata.

Tengelic harmadik helyezett lett

A győztes zombai csapat

A képen balról jobbra Füller Kamilla, Tóth Alíz,

Varga-Kovács Rebeka és mögöttük felkészítőjük

Horváth Józsefné

A hagyományos játszóházban kicsi és nagy egyaránt

készíthetett a szeretteinek ajándékot.

A manók vala-

mennyi gyerek-

nek osztottak

csomagot, hiszen

december 6-án

csupa jó gyerek

jelent meg a Mi-

kulás köszöntésé-

re. Felkészítőjük

Kolep Ingrid osz-

tályfőnök volt

Az ötödikesek karácsonyi jelenetét Müller Gabriella osztályfőnök állította színpadra



TENGELICEN JÁRT A MIKULÁS
December 6-án este – több éves kihagyás után – ismét Tengelicre érkezett hosszú út-
járól a Mikulás. A gyermekek nagy izgalommal várták érkezését és közben zenével,
énekkel, verssel készültek fogadására. Jöttét csengettyûszó jelezte, hó hiányában hin-
tóval érkezett. A közel 250 db csomag kiosztásában a szorgos manók voltak segítségé-
re. Öröm volt látni a sok apróság ragyogó arcát, ahogy gyermeki szívvel átvették az aján-
dékát. Köszönetet mondunk támogatóinknak, akik adományukkal hozzájárultak a
gyermekek öröméhez.  3T Civil Szervezet

December elején újabb
találkozásra kerülhetett
sor, amikor Tengelic
Község Önkormányza-
tának 5 tagú küldöttsé-
ge átadta Szõlõsgyula
óvodásainak és diákjai-
nak a Tengelici Mikulás
ajándékait. 

TESTVÉRTELEPÜLÉS PROGRAM 2017.
A BETHLEN GÁBOR Alapkezelõ ZRt. pályázatán elnyert 550 e Ft-os tá-
mogatás segítségével örömteli programokkal sikerült magasabb szint-
re emelni együttmûködésünket a kárpátaljai Szõlõsgyulával. 

Júliusban második alkalommal töltött el
egy felejthetetlen hetet Tengelicen 13 kis-
diák, akik már jó ismerõsként érkeztek
hozzánk és érezték jól magukat. Régi ba-
rátságok mélyültek el és újak szövõdtek,
és a kapcsolattartás azóta is napi szintû,
hála a technikai lehetõségeknek.

2018. január, 3. oldal Tengelic

KÖZLEMÉNY
Az önkormányzati képviselõk 2017 évre vonatkozó önértékelését februári számunkban olvashatják.

WASS ALBERT: TÉL
Templomi csöndben,

Éjjeli ködben
Aszkéta-ágat zörrent a szél,

Valahol messze,
Csillag szemekre

Szürke ködfátylat borít a Tél.

Túl a tetõkön,
Dárdás fenyõkön:

Zöld diadémon, pára lebeg,
Sûrû vadonban

Halkan, titokban,
Fenyõ-óriások könnye pereg...

Néma a szikla,
Kristály patakja,

Jeges páncélban tompán zubog,
Mogorva ormon

Nincs rododendron,
Csak sötét árnyak: Tantalusok.

Mélyen a völgyben,
Fûzfa berekben,

Néha, titokban zörren a szél,
S fent a magasban

Pára alakban
Halkan suhanó szellem: a Tél.
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS
ÖSSZEFOGLALÓ

2017. DECEMBER 19.

ORVOSI
RENDELÕ

Az idei év utolsó testületi ülésén önkormányzati rendeletben módo-
sították a képviselõk az önkormányzat 2017. évi költségvetését. A
módosítással a költségvetés fõösszege 3.648.280.- Ft-tal emelkedett.
Megalkotta a képviselõ-testület a polgármesteri hivatalban foglalkoz-
tatott köztisztviselõk illetménykiegészítésérõl szóló önkormányza-
ti rendeletet. Az önkormányzati rendelet 2018-ra minden középfo-
kú és felsõfokú végzettségû köztisztviselõ részére 20 % illetmény-
kiegészítést állapít meg.
Elfogadásra került az önkormányzat 2018. évi belsõ ellenõrzési ter-
ve, melynek tárgya az önkormányzati költségvetés tervezésének
szabályszerûsége.
Döntöttek a képviselõk a Faluház és a Könyvtár 2017. évi munkájá-
ról szóló beszámoló tárgyában. A beszámolót egyhangúlag elfogad-
ták. A beszámoló szerint 2017. december 8-ig 12.703 fõ látogatott
el a Faluházba, 72 alkalommal biztosított helyszínt más szervezet ál-
tal megtartott rendezvénynek. A könyvtárnak jelenleg 179 regiszt-
rált használója van, 3264 alkalommal volt személyes könyvtár hasz-
nálat, ebbõl 1770 a 14 éven aluliak száma, az állandó könyvtári prog-
ramok mellett hat alkalommal szervezett elõadást, egy alkalommal
színházlátogatást, illetve továbbra is e-Magyarország pontként mû-
ködik.
A testületi tagok megtárgyalták és elfogadták a képviselõ-testület
2018. évi munkatervét, mely hónapokra lebontva, elõterjesztõk és
meghívandók feltüntetésével tartalmazza a tervezett fõbb napiren-
di pontokat.
Beszámoló hangzott el és került elfogadásra a helyi adóztatás 2016-
2017. évi feladatairól. Az anyag részletezi az egyes adónemekkel, az
egyéb adóhatósági feladatokkal, valamint a behajtásokkal kapcsola-
tosan elvégzett munkákat. A mellékletek pedig évenként tartalmaz-
zák az adókkal összefüggõ elõírásokat, bevételeket, hátralékokat. 
A képviselõ-testület határozattal döntött arról, hogy 2018. évben
sem emeli a temetési helyek díjait, valamint a temetési szolgáltatás
díját.
Tudomásul vették a képviselõk a polgármester 2017. évi szabadsá-
gának igénybevételérõl szóló tájékoztatót.
Az egyebek napirendi ponton belül elõször az önkormányzati hon-
lap karbantartására, frissítésére vonatkozó vállalkozási szerzõdés jó-
váhagyására került sor a Men-Te Trió Bt-vel, majd a Fadd és Környé-
ke Gyepmesteri Társulás bõvítésérõl született döntés, végül a
júliamajori szolgálati lakás bérlõjét jelölte ki a képviselõ-testület.
Az ülés végén polgármester úr beszámolt a befejezett beruházások-
ról, a TEIT jövõbeni várható helyzetérõl, illetve a vállalkozóknak
tartott tájékoztatójáról majd megköszönte az éves munkát a testü-
letnek és az önkormányzat dolgozóinak.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA
Dr. Horváth Tamás Miklós ügyvéd minden hónap elsõ 
és harmadik keddjén 13:00 - 17:30 óra között ügyvédi 

fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatalban.

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

JJAANNUUÁÁRR HHÓÓNNAAPP
AA TTEERRVVEEZZÉÉSS

IIDDÕÕSSZZAAKKAA,, ÍÍGGYY EEZZ
IIDDÕÕSSZZAAKK AALLAATTTT
RREENNDDEEZZVVÉÉNNYY

NNEEMM VVÁÁRRHHAATTÓÓ..
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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).

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 


