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Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét az alábbiakra: A le-
vegõ védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányren-
delet 4.§. és 27.§.(2) bekezdése alapján: „Tilos a légszennye-
zés, valamint a levegõ lakosságot zavaró bûzzel való terhe-
lése, továbbá a levegõ olyan mértékû terhelése, amely lég-
szennyezettséget okoz. Hulladék nyílt téri, vagy a hulladé-
kok égetésének feltételeit rögzítõ jogszabályban foglaltak-
nak nem megfelelõ berendezésben történõ égetése, a ház-
tartásban keletkezõ papírhulladék és veszélyesnek nem
minõsülõ, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben
történõ égetése kivételével tilos.” Tehát háztartási fûtõbe-

rendezésben csak háztartásban keletkezõ papírhulladék
és veszélyesnek nem minõsülõ, kezeletlen fahulladék éget-
hetõ el, minden más hulladék égetése tilos! A kormányren-
delet 34. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi ha-
tóság a levegõvédelmi követelményt megsértõkkel szem-
ben levegõtisztaság-védelmi bírságot szab ki. Kérem, hogy
környezetünk és saját egészségünk védelmében a jogsza-
bályi rendelkezéseket mindenki tartsa be.

A kerti zöldhulladék égetésére az érvényben lévõ ön-
kormányzati rendeletnek megfelelõen van továbbra is 
lehetõség. Tolnai Lászlóné jegyzõ
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Települési érték 2018 ❖ Szelektív hulladék elszállítás ❖ Képviselõi beszámolók ❖ Adó 1% nyilatkozat

A Tengelici-homokvidéket egyetlen állandó vizû patak, az Éri-patak szeli át
Pusztahencsétõl Kajdacsig, ahol a Sárvízbe torkollik. A patak mentén a talajszint
adottságaitól függõen 1-tõl 10-12 hektár nagyságú láprétek alakultak ki, melyek-
nek részét képezi a Bárányi-rét, ahol a táj legnagyobb botanikai értéke, a fokozot-
tan védett, tavasszal virágzó pókbangó (Ophrys sphegodes), amely „jelzõnövényé-
nek”, az agárkosbornak társaságában mintegy „százas” állományban tenyészik itt.
A pókbangó a környezeti tényezõkre rendkívül igényes, jövõbeli létét, megmara-
dását az okszerû területkezelés, az idõbeli kaszálás vagy a kíméletes legeltetés fog-
ja meghatározni. Korábban a patak menti réteken, feltehetõen a Bárányi-réten kí-
vül is több helyen tenyészett pókbangó, de az intenzív legeltetés, kaszálás és leg-
fõképpen a mûtrágyázás bevezetése következtében azokon a helyeken kipusz-
tult. A megmaradt tövekre az 1970-es évtizedben Kalotás Zsolt talált rá.

2018. ÉÉV TTELEPÜLÉSI ÉÉRTÉKE
A Települési Értéktár Bizottság tavaly augusztusa óta ajánlások alapján rendszere-
zi a helyi értékeket. Célja ezek megismertetése településünk lakóival és az érdek-
lõdõkkel (Tengelic honlap, könyvtári gyûjtemény, facebook, Tengelici Hírmon-
dó, rendezvények, kiadványok.). A bizottság minden év elején kiválasztja az ÉV TE-
LEPÜLÉSI ÉRTÉKÉT, amit szeretnénk, ha abban az évben minél több helyi
(civil)szervezet, közintézmény beépítene éves programjába, hogy a lehetõ legtöb-
ben megismerjék azt. 

2018. értékének az Európai Unió által létrehozott NATURA 2000-es természet-
védelmi terület Bárányi rétjén található védett pókbangót választottuk. Novem-
berben lesz a programsorozat zárása, melyen szeretnénk minél több „formában”
bemutatni a pókbangót és környezetét úgy, ahogyan azt a (civil)szervezetek, in-
tézmények beépítették az év során saját programjukba. Természetesen egyéni
ötleteket, alkotásokat is várunk! Farkas Zsuzsanna elnök

Gyárfás Endre:

Förgeteges ez a bál

Farsang van, farsang van,
járjuk a táncot gyorsabban!

Förgeteges ez a bál,
még a ház is muzsikál.

*
Kéménykürtõn hosszan kürtöl,

nagybõgõzik pincemélybõl,
cimbalmozik betongerendáin,

gitározik tévéantennáin.
*

Az eresze csikorgató,
az ajtaja tárogató,

*
Ég a kisze, lánggal ég,
bodor füstje felszáll,

tavaszodik kék az ég,
meleg a napsugár.

*
Mire füstje eloszlik,

a hideg köd szétfoszlik,
egész kitavaszodik.
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Iskolai hírek - 2018. január

Szijártó József tagiskola vezetõ

Az idei év elsõ sportversenye volt
számunkra az az országos diák-
olimpia keretében Bátaszéken
rendezett megyei döntõ, melyre
a városkörnyéki verseny harma-
dik helyezettjeként jutott be csa-
patunk. Meglátszott, hogy azóta
is sokat ügyesedtek a kicsik, és
tisztesen helyt állva teljesítmé-
nyük a megyei döntõn a negye-
dik helyhez volt elegendõ. Gratu-
lálunk a csapatnak és a testneve-
lést tanító felkészítõ kollégáknak
egyaránt.

Eredményes szereplés a Magyar Diáksport Szövetség játékos sportversenyén

A 3T Civil Szervezet kéri,
támogassa Ön is egyesületünket és járuljon hozzá adója 1 %-ával 

a település egész lakosságát érintõ, 2018. évre tervezett programjaink megvalósításához.

Adószámunk: 18025802-1-37
Köszönjük támogatását!

Ezúton mondunk köszönetet az elõzõ években nyújtott támogatásaikért is.

3T – Emlékek ünnep idejérõl
Advent a lelki készülõdés, az örömteli várakozás és a csodák ideje. Az idei évben is a falu köz-
pontjában elhelyezett adventi koszorúnál, közös gyertyagyújtással, meghitt hangulatban ké-
szültünk az ünnepre.  Advent elsõ vasárnapján Farkas Zsuzsanna vezetésével az iskola és a nyug-
díjasok kórusának közös elõadását hallgathattuk. Második alkalommal az óvodás gyermekek
ajándékoztak meg bennünket karácsonyváró mûsorukkal, akiket Huber Péterné és Fodor
Attiláné készített fel. Harmadik adventi estünkön Horváth Józsefné vezetésével az iskola szín-
játszó csoportja lépett fel, majd ezt követõen Herczinger Anikó és Farkas Zsuzsanna elõadá-
sában Szabó Dávid gitár kíséretével karácsonyi dalokat hallhatunk. 

Kívánjuk, hogy a szeretet lángja ne csak néhány napig, az ünnep idején éljen a szívünkben.
Vigyük magunkkal a Karácsony igazi üzenetét és építkezzünk értékeinkbõl a hétköznapok-
ban is. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk mindenkinek egészséget hozó, békés, boldog újesz-
tendõt, amelynek legyen vezérfonala a
szeretet.

A hagyományokhoz híven a téli szün-
idõben, a gyermekek nagy örömére és
várakozására ismét megszerveztük a szü-

nidei játszóházat a sportcsarnokban. Idén sem hiányozhattak a legközked-
veltebb játékok, az ugrálóvárak és a trambulin. Az alkotni vágyók a kézmû-
ves asztaloknál tehették próbára ügyességüket, de lehetõség nyílt csillámte-
toválás és arcfestés készíttetésére is. Eközben mandarinnal, szaloncukorral,
zsíros kenyérrel és málnaszörppel kedveskedtünk nekik.  Családias, barátsá-
gos hangulatban telt el a nap, a felhõtlen játék közben a gyerekekkel mi is
jól éreztük magunkat. 3T Civil Szervezet
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Tájékoztató 
a szelektív hulladékgyûjtõ

edények használatáról
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ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK BESZÁMOLÓJA – 2017.
Kajsza Béla képviselõ, alpolgármester
– A 2017. évi képviselõi beszámolóm, a következõképpen alakul:
Képviselõi tevékenységemen belül, alpolgármesterként legfon-
tosabb feladatom elsõsorban a polgármester úr helyettesítése
távollétében, illetve ha más elfoglaltsága van. Ennek teljesség-
gel eleget tettem az év során. Testületi üléseken és közmeghall-
gatásokon rendszeresen részt veszek, ha elháríthatatlan dolog
ebben nem akadályoz meg.
Az üléseken javaslatokkal élek, döntésekhez hozzászólok, javas-
latot teszek. A polgármesteri hivatal mûködéséhez szükséges ad-
minisztrációs feladatokkal kapcsolatban a hivatal dolgozóival
együttmûködök, rendelkezésükre állok.
Az elõzõ évekhez hasonlóan, továbbra is aktív része vagyok a te-
lepülésen mûködõ polgárõrségnek, szakmai ismereteimmel se-
gítem a lovas polgárõrök munkáját. Az idei évben megrendezett
Szüreti mulatság lovas vendégeinek részvétele, a helyi és kör-
nyékbeli településekrõl az én segítségemmel valósult meg. Eb-
ben az évben két alkalommal is látogatást tettem képviselõtár-
saimmal az Ukrajna területén lévõ Szõlõsgyula testvértelepülé-
sen. A téli idõszakban, amennyiben a településen az idõjárás mi-
att (hó) esetlegesen akadályok merülnek fel, ennek megoldásá-
ban aktívan részt vállalok.
Munkámra és segítségemre 2018. évben is és az egész önkor-
mányzati ciklusom alatt, mind a polgármester úr, mind a testü-
leti tag társaim és a Polgármesteri Hivatal dolgozói, bármikor
számíthatnak.

Szijártó József képviselõ, a Pénzügyi Bizottság elnöke
–A képviselõ-testületben, a pénzügyi bizottság elnökeként vég-
zett feladatom elsõdlegesen a pénzügyek, az önkormányzat
gazdálkodásának segítése. Gyakorta ülésezõ háromtagú bizott-
ságunk folyamatosan véleményezte, javaslataival kiegészítette
a pénzügyi-gazdálkodási, adóügyi témakörben készült elõter-
jesztéseket, figyelemmel kísérte a költségvetési bevételek, a
vagyonváltozás alakulását, különös tekintettel a saját bevételek-
re, értékelte az azt elõidézõ okokat, az önkormányzat által nyúj-
tott támogatásokat; azaz a község költségvetési rendeletének
végrehajtását.
A község gazdálkodása évek óta stabil, kiszámítható, és ez jelle-
mezte a 2017. évet is. A költségvetésben betervezett valameny-
nyi feladatát sikerült önkormányzatunknak az idei évben meg-
valósítani. Pénzügyi helyzetünk, az elhivatott intézményi, hiva-
tali szakembergárda lehetõvé teszi az intézmények hatékony, jó
színvonalú mûködtetését, az önkormányzati kötelezõ feladatok
színvonalas ellátását. Pályázati forrásokat is felhasználva újabb
olyan beruházásokra kerülhetett sor, melyek az itt élõk életét
döntõen befolyásolják. Kiemelve ezek közül, büszkék lehetünk
az óvoda teljes felújítására, az iskolaépületek padlóburkolatá-
nak cseréjére, vagy a Bezerédj-Munkácsy utcák aszfaltburkola-
tú felújítására.
Munkám, munkahelyem révén folyamatosan jelen vagyok a te-
lepülésen, közvetlenül, naponta értesülök a lakosságot érintõ
problémákról, melyekre igyekszem közös megoldásokat találni.
Mindemellett fontos feladatomnak tartom a lakosság tájékozta-
tását az intézményben folyó munka eredményeirõl, melyek ál-
landó rovatként a Tengelici Hírmondóban havonta olvashatók.
Fontos új feladatomnak tekintem a Szõlõsgyulával kötött test-
vér-települési megállapodás nyomán a két település iskolái kö-
zötti kapcsolat kiépítését. A decemberi látogatáson magam is
részt vettem, személyesen megtapasztalva egy ukrajnai magyar
iskola életét, jelenét, sorsát.
Rendszeres személyes résztvevõje vagyok az önkormányzati
rendezvényeknek, fórumoknak, az intézményi programok szer-
vezésében, háttérmunkákban aktívan veszek részt.
Megköszönve eddigi támogatásukat, észrevételeiket, javaslata-
ikat, kéréseiket továbbra is várom!

Gáncs Tamás képviselõ, a Szociális Bizottság elnöke
– Képviselõi munkám a 2014-es választások után az elõzõ kép-
viselõi ciklushoz hasonlóan a 2017-es évben is a 3 tagú Szociá-
lis Bizottság vezetése volt. Rendszerint havonta kétszer – elsõ

és harmadik kedden – ülésezünk, de szükség szerint rendkívü-
li üléseket is tartunk, így a rászorulók szinte azonnali segítsé-
get kapnak. A bizottság tajainak és a szociális ügyintézõnek ez-
úton is szeretném megköszönni a munkáját.
A bizottság részletes feladatait a helyi szociális rendelet és a he-
lyi gyermekvédelmi támogatási rendszerrõl szóló rendelet ha-
tározza meg. 
A 2017-es évben is lehetõségünk volt a szociális célú tûzifa tá-
mogatásra és a helyi intézménybe járó diákok iskolakezdéshez
nyújtott tanszercsomag összeállítására és átadására.
A bizottság vezetõjeként támogattam és segítettem a karácso-
nyi ajándékgyûjtést melyeket ezúton megköszönök minden fel-
ajánlónak.
A csomagok kiosztását és csomagolását a szociális bizottság tag-
jai, illetve a gyermekvédelmi ügyintézõ végezte. 
Köszönöm megtisztelõ bizalmukat.

Müller Tamásné képviselõ, a Szociális Bizottság tagja
– Évek óta részt veszek a közügyekben, de magánemberként és
vállalkozóként is tapasztaltam, hogy hol van szükség a változás-
ra, milyen értékekre kell vigyáznunk, miben segíthetünk egy-
másnak. Naponta szembesülök az itt élõ emberek problémái-
val, azok megoldására, életük jobbá tételére törekszem. A Szo-
ciális Bizottság tagjaként segítem az itt élõket. Számomra fon-
tos a közösségi élet is, az Intézmények és a lakosság közötti kap-
csolat.
Itt szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal apparátu-
sának munkáját, mellyel segítették a döntések meghozatalát,
a Jegyzõ asszony és a Polgármester úr munkáját.

Kászpári Károly képviselõ, a Pénzügyi Bizottság tagja
– 2017-ben 1 kivétellel, valamennyi Pénzügyi Bizottsági, vala-
mint testületi ülésen részt vettem. Igyekeztem a falu ügyeiben
tájékozott lenni, hogy döntéseimben (döntéseinkben) mindig
a község javát szolgáljam. Úgy érzem, hogy ez összességében si-
került.
Továbbra is szívügyemnek tekintem testvér kapcsolatunkat Szõ-
lõs-Gyulával. Ott voltam a megszületésekor, próbálok segíteni
ennek a kapcsolatnak a kiteljesedésében. Sajnálattal veszem tu-
domásul, hogy egy tucat embernél nincs több, akinek ugyan-
ilyen fontos lenne az ügy. Nagy az érdektelenség és a közöny,
de ez jellemzõ „házon belüli” közös dolgainkat illetõen is. Jó vol-
na ezt egyszer megvitatni. 
Maradok tisztelettel és várom a segítségüket: Kászpári Károly

Bátainé Réti Márta képviselõ, a Pénzügyi Bizottság tagja
– 2017-ben is fontosnak tartottam, hogy alaptevékenységemnek
maradéktalanul eleget téve minden képviselõ-testületi és Pénz-
ügyi Bizottsági ülésen felkészülten vegyek részt a döntéshoza-
talban. Ennek megfelelõen igyekeztem elsõsorban szûkebb la-
kókörzetem, Tengelic-Szõlõhegy aktuális problémáit napraké-
szen ismerni és súlyozottan kezelni. Bár hivatalosan már nem
létezik képviselõi fogadóóra, azonban a személyes találkozások,
felkeresések alkalmával a lakosok bármikor elmondhatták, hogy
milyen ügyben várják a közbenjárásomat. Szerencsére 2017 is
eredményes év volt az önkormányzat életében, így számos be-
ruházás Tengelic-Szõlõhegyen is megvalósult: mint a legfonto-
sabbak a Kultúrház külsõ festésének befejezése, a Hunyadi u.
és „Kenedi út” csatlakozásánál csapadékvíz elvezetõ árok-rend-
szer létrehozása és a volt ÖNO épületének részleges felújítása.
Alaptevékenységemen felül továbbra is szerkesztõje vagyok a
Tengelici Hírmondónak, amely legnagyobb örömömre egyre
fontosabb fóruma a lakosság pontos tájékoztatásának. Kapcso-
latom a civil szervezetekkel aktív és napi szintû, rendezvényei-
ken rendszeresen részt veszek úgy is mint „krónikás”, vagy akár,
mint feladat-vállaló. A kárpátaljai Szõlõsgyulával létrejött testvér-
település programban kapcsolattartó feladatot látok el.
Összességében nagyon eredményesnek tartom az elmúlt évet,
ismét sokat gyarapodott a település. Büszke vagyok arra, hogy
képviselõként mindennek aktív részese vagyok. Köszönöm tá-
mogatásukat.
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2018. február 17-én, szombaton
a Faluház egész napos kirándulást szervez 

az önkormányzat autóbuszával Budapestre 
(Cirkuszprogram)

Cirkuszjegy (helytõl függõen):
Felnõtteknek: 4.500.- vagy 3.900.- Ft
gyerekeknek: 3.100.- vagy 2.700.- Ft.

Jelentkezés: 2018. február 02.
Telefon: 06/30-9964130

Bõvebb információ a mûsorról:
https://www//fnc.hu/musorunk

A Mezõföldi Regionális Víziközmû Kft., mint felelõs szol-
gáltató felhívja fogyasztói, a lakosság, a vállalkozók, és az
intézmények figyelmét arra, hogy a tartós hideg komoly
károkat okozhat a talajban, az aknákban vagy a fûtetlen
pincékben lévõ vízmérõkben, sõt a falakon belüli vízve-
zeték-hálózatban is. Érdemes idejében megtenni a szük-
séges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a fagy hatására
bekövetkezõ mérõ-meghibásodásokat és a jelentkezõ
kellemetlenségeket, többlet költségeket. 

Ugyan a fagy leggyakrabban a nyaralóknál vagy a ritkán használt
vízvezetékeknél okoz csak komoly károkat, ugyanakkor a leg-
durvább mínuszok sokszor azokat a háztartásokat sem kímélik,
ahol sok vizet használnak, és erõs az áramlás. Az év elején tapasz-
talt mínusz 20 fokos hideg több tucat vízóra elfagyást és tete-
mes kárt okozott fogyasztóinknak. Szilánkokra tört üveg az óra-
lapon, eldeformálódott számlálószerkezet, esetleg csöpögõ víz.
Ha télen ez a látvány fogadja a vízóra tulajdonosát, akkor szin-
te biztosra vehetõ, hogy elfagyott a mérõeszköz. A fagy elleni
védekezésrõl csakúgy, mint a mérõhelyek tisztán tartásáról, va-
lamint a megközelítés biztosításáról az ingatlan tulajdonosának
kell gondoskodnia! 

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 64.§ (8) bek. szerint az
elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérõk és a leszerelé-
süket megakadályozó zárak sértetlen megõrzéséért és a víz-
mérési hely, valamint a fogyasztásmérõ fagy elleni védelmé-
ért a bekötési vízmérõ vonatkozásában a felhasználó, a mel-
lékvízmérõ vonatkozásában az elkülönített vízhasználó fele-
lõs. Továbbá a 70. § (2) bek. e) pontja alapján a felhasználó
részérõl szerzõdésszegésnek minõsül, ha a vízmérési hely
karbantartásáról, a fogyasztásmérõ elfagyás elleni védelmé-
rõl nem gondoskodik. 

A hideg idõ hatására eltört vízvezetékek, illetve elfagyott víz-
mérõk komoly károkat okozhatnak az ingatlanokban, a talaj-
ban, a fûtetlen pincékben. Nagy összegû kiadásokat jelent a fe-
leslegesen elfolyt vízmennyiség, illetve az igen magas helyreál-
lítási költség, különösen igaz ez az épületekben keletkezett
károk esetén. Az eltört vezetéken keresztül egy óra alatt is akár
a többszöröse folyhat el egy átlagos család napi vízfelhasználá-
sának. 

A kellõ gondossággal elvégzett fagy elleni védelem a
fogyasztónak nem csak kötelessége, de egyben érdeke
is, hiszen néhány lépéssel elkerülheti, hogy komoly kár
keletkezzen értékeiben: 
● Vízmérõ-akna: A fagy leginkább a néhány milliméteres vas-

lappal fedett aknában lévõ vízmérõket veszélyezteti, ezért
ezek védelme különösen fontos. A vezetéknek és a mérõórá-
nak is legalább 90 centiméterrel a talaj alatt kell lennie, ilyen
mélyen ugyanis biztosan nem fagyhat el. Az aknánál az jelen-
ti a gondot, hogy hiába van mélyen a vezeték, nincs fölötte
talaj, így a fedélen keresztül a fagy mélyebbre tud jutni.
Rendszeresen ellenõrizzük, hogy nincs-e víz az aknában, va-

lamint figyeljünk arra is, hogy helyén van-e az aknafedél, ha
sérült, cseréljük, illetve alulról hõszigetelni kell. Erre a legal-
kalmasabb egy hungarocell lemezt az aknatetõ aljára rögzí-
teni. Az esetek döntõ hányadában ez megfelelõ védelmet
biztosít, de aki még óvatosabb, az a vízmérõt is leszigetelhe-
ti. Erre akár egy pléd vagy papírdoboz is alkalmas, amelyet
lefelé fordítva kell a mérõszerkezetre helyezni, így a talajból
felfelé áramló kevés hõt ott tartja. 

● Pincék, fûtetlen helyiségek: Nemcsak az aknákban, hanem a
pincékben is ki vannak téve a fagyveszélynek a vízmérõk.
Ebben az esetben mindenképp ügyelni kell arra, hogy a téli
hónapokra bezárják az ablakokat, illetve ahol kell, kicserél-
jék a törött üveget. A lakótelepi házakban az épület összes
vízfogyasztását mérõ szerkezetet legtöbbször a közmûalagút
és a folyosó mellett kialakított tároló helyiségben szerelték
fel. A vízóra fagy elleni védelme a lakóközösség feladata. Az
épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények esetében
gyõzõdjünk meg a helyiség nyílászáróinak épségérõl is. Ha a
falban levõ vezetékben a hideg hatására jégdugó keletkezett,
nem folyik a víz a csapból, mivel az elzárja a víz útját. Ha a
csövet nem repesztette szét a jég, házilag is orvosolni lehet
a problémát. Legtöbbször ugyanis egy fûtetlen helyiség falá-
ban fut a vezeték, amelyben megfagy a víz. Ilyenkor a helyi-
ség felfûtése jelenti a megoldást. 

● Épületek fagymentesítése: A télen nem lakott épületeknél
vagy a falakon kívül lévõ, illetve a nem kellõen szigetelt víz-
vezetékek, kerti csapok esetén legbiztosabb módszer a vízte-
lenítés. Elõször nyissuk meg a kerti csapot, majd ezután zár-
juk el a téli elzárót. A vezetékben lévõ víz ilyenkor az ürítõ
szelepen keresztül távozik és elszivárog a talajba, így a felszí-
nen húzódó vezetékszakasz is vízmentes lesz, és tavaszig biz-
tosan nem okozhat gondot a fagy. Ha késõn látunk hozzá a
víztelenítéshez, és a befagyott víz miatt nem tudjuk az elzá-
rócsapot elfordítani, meleg vízzel, óvatosan felolvaszthatjuk
a benne lévõ jeget, majd ezt követõen elvégezhetjük a vízte-
lenítést. 
Javasoljuk, idõben tegyék meg a szükséges óvintézkedése-

ket, hogy elkerüljék a fagy okozta kellemetlenségeket. Különö-
sen azon ingatlanoknál, ahol a hálózati vizet ritkán, vagy egyál-
talán nem használják, illetve nyaralóknál, hétvégi házaknál. Mi-
elõtt bárki szakemberhez fordul, elõtte vizsgálja meg, mi okoz-
hatja a problémát, mert elképzelhetõ, hogy a fent említett
módszerekkel házilag is orvosolható a hiba, és így pénzbe sem
kerül. Fontos, hogy a vízmérõt vagy a szabadon lévõ mûanyag-
csöveket ne próbáljuk nyílt lánggal felolvasztani, mert a hirte-
len felolvadó víz szétvetheti a mérõt, illetve a csövet. Csak las-
san, fokozatos melegítéssel olvasszuk fel a benne lévõ vizet. 

Szolgáltatási területünkön a vízóra elfagyása esetén, vala-
mint további információkért írjon az ugyfel@mezofoldviz.hu
e-mail címre, vagy tárcsázza ügyfélszolgálatunkat a 06-80/442-
442 telefonszámon. 

Köszönjük, hogy odafigyel vízmérõje állapotára, hiszen a
vízmérõk rendeltetésszerû mûködtetése közös érdekünk! 

A MEZÕFÖLDVÍZ KFT. FELHÍVÁSA 
A FAGYVESZÉLYRE

Még nem késõ védekezni a fagykár ellen!
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS
ÖSSZEFOGLALÓ

2018. JANUÁR 23.

ORVOSI
RENDELÕ

2018. január 23-án tartotta Tengelic Község Önkormányzata Kép-
viselõ-testülete az idei év elsõ ülését.
Elsõ napirendi pontként a 2017-ben megalakult Tengelici Telepü-
lési Értéktár Bizottság beszámolóját fogadta el a képviselõ-testület.
A megalakulás óta eltelt négy hónap során a Bizottság 8 települési
értéket vett fel az értéktárba, ezeket megjelentette a község honlap-
ján, felterjesztette a Megyei Értéktárba, felvette a kapcsolatot a he-
lyi civil szervezetekkel, folyamatosan kapcsolatot tartott és tart a Me-
gyei Értéktárral valamint más települések helyi értéktáraival. Tervei
között szerepel, hogy minden évben egy települési értékkel kapcso-
latban együttmûködik a helyi szervezetekkel, ismeretterjesztõ, ér-
tékmegõrzõ programok szervezésében.
Második napirendi pontban elfogadó határozatot hozott a testület
a mezõõr 2017. évi tevékenységérõl szóló beszámolójával kapcso-
latban. A beszámoló szerint a vadkamerák kihelyezésével sikerült il-
legális szemétlerakást megakadályozni, az önkormányzati földutak
benõtt növényzetével kapcsolatos tisztítási munkák felügyeletét is
ellátta és jelenleg is ellátja a mezõõr. Az elmúlt idõszakban a mezõ-
õr három alkalommal mûködött együtt a rendõrséggel falopás ügyé-
ben, egy alkalommal pedig körözött személy felkutatásában.
Megjelent a JETA 2017-es pályázati csomagja, melyre 2018. január
31. napjáig kell a pályázatokat benyújtani. A pályázati csomagban
most is több ablakba lehet pályázni. Az egyik az életminõséget javí-
tó beruházások ablaka, melynek keretén belül egyrészt a konyha fel-
újítási munkálatainak elvégzésére, másrészt az önkormányzat udva-
rán gépkocsi tároló építésére szeretnénk pályázni. A pályázati fel-
hívás másik ablaka a biztonságos életvitelt segítõ beruházásokat tá-
mogatja. Ennek keretében szeretnénk járda felújításokra benyújta-
ni a támogatási kérelmet. A harmadik ablak, amelyre pályázni sze-
retnénk egy közösségi települési program támogatása, itt a Kas-
télykoncert kiadásait kívánjuk a támogatásból finanszírozni. A tá-
mogatások egy része önerõ nélküli, a többihez 10 %-os vagy 20 %-
os önerõt kell biztosítani. Erre tekintettel a közel 45 milliós támo-
gatás mellé 6 millió Ft önerõt kell az önkormányzat költségvetés-
ében elkülöníteni.
A képviselõ-testület a védõnõi alapellátás zavartalan mûködésének
érdekében 2018. február 1. napjától helyettesítési feladatok elvég-
zésére megbízási szerzõdést köt Andics Edit szedresi védõnõvel. A
helyettesítés az új védõnõ munkába állásáig, várhatóan 2018. már-
cius 1. napjáig tart.
Egyetértett a testület a Zombai Általános Iskola Tengelici Tagisko-
lája felvételi körzetére vonatkozó járási hivatali javaslattal, mely sze-
rint a tengelici iskola felvételi körzete Tengelic teljes közigazgatá-
si területére terjed ki.
Döntés született egy önkormányzati tulajdonban lévõ beépítetlen
terület eladásáról is.
Az ülés bezárása elõtt polgármester úr tájékoztatta a képviselõket
arról, hogy Szõlõhegyen 2 db, Tengelic központjában pedig 1 db
lámpatest kihelyezésére lesz szükség, valamint arról, hogy a víznyo-
máscsökkenés megoldására vonatkozó korszerûsítési munkákkal
kapcsolatos szerzõdés aláírásra került.

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:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.

Várunk minden érdeklõdõt!

Februári pprogramok:

február 17.: Egész napos kirándu-
lás Budapestre – Fõvárosi Nagy-
cirkusz

(részletek az 5. oldalon)

Márciusi eelõzetes:
Író-olvasó találkozó: szervezés
alatt
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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).

ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA
Dr. Horváth Tamás Miklós ügyvéd minden hónap elsõ és har-
madik keddjén 13:00 – 17:30 óra között ügyvédi fogadóórát
tart a Polgármesteri Hivatalban.

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 


