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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
a fúrt kutak vízjogi fennmaradási 

engedélyeztetésérõl

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üze-
meltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi
engedély szükséges. Abban az esetben, ha a
vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nél-
kül került megépítésre fennmaradási enge-
délyt kell kérni. 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tör-
vény módosítása értelmében 2018. január 1-
jét megelõzõen engedély nélkül ásott vagy
fúrt kutak vízjogi fennmaradási engedélyezé-
si eljárását 2018. december 31-ig kérelmezõ
létesítõ mentesül a vízgazdálkodási bírság
megfizetése alól. A kérelmet a Tengelici Pol-
gármesteri Hivatalban kell benyújtani a meg-
felelõ dokumentációt mellékelve. A kérelem
interneten is elérhetõ Tengelic honlapján
(tengelic.hu/önkormányzat/tevékenységi
adatok/hatósági ügyek intézése). A részletes
tájékoztatás ugyanitt az általános igazgatás
címszó alatt található meg, vagy érdeklõdjön
a Polgármesteri Hivatalban személyesen,
vagy telefonon a 74/432-122 telefonszámon
ügyfélfogadási idõben.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

Szemétszállítási díjhátralék
beszedés

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelõ Zrt. (NHKV) a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási díjhátralékok be-
szedésére megbízta a PEPP AND CARS Kft-t.
A cég megbízottja személyesen keresi fel azo-
kat az ingatlanhasználókat, akiknek számla-
tartozása keletkezett. Az Alisca Terra Kft. a
lenti tájékoztatót küldte meg az ügyfeleket
felkeresõ díjbeszedõk jogosultságával kap-
csolatosan:

Tisztelt Ügyfelünk!
Díjbeszedéssel kapcsolatban az alábbiakról
tájékoztatjuk:
Az NHKV díjbeszedõje fényképes igazol-
vánnyal és megbízólevéllel rendelkezik,
amit kérésre meg KELL mutatnia.
Amennyiben a díjbeszedõ által kért összeg-
gel nem értenek egyet, az ügyfélszolgálaton
folyószámla egyeztetésre van lehetõség,
egyenlegközlõt illetve a befizetéshez csekket
tudunk adni.
A díjbeszedõnek csak bizonylat ellenében fi-
zessenek készpénzzel.

SÁRHELYI ERIKA:
ÕSZI ECSETVONÁS

Rozsdabarna keretben napszítta, régi vászon.
Fújom a port s lám, ellebben egy nyáresti álom.
Az üveg mögött elfolyik a vérnarancs alkony,
s az ájult égboltba döf a büszke templomtorony.
A megsárgult paszpartun a fény picinyt elidõz,
lobban, majd kialszik, mint tél elõtt a röpke õsz.

Tengelic Község Önkormányzata 
és a 3T Civil Szervezet

szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt
a 2018. november 24-én tartandó

X. KOLBÁSZTÖLTÕ ÉS FORRALTBOR
FESZTIVÁLRA

Helyszín:

Tengelici Sportcsarnok és környéke

11:00 Megnyitó – csapatok köszöntése, pálinkakoccintó
a rendezvénysátorban 
Töltés indul, 
a töltés alatt a Medinai Tamburazenekar muzsikál

14:00 Zsûrizés – Kovács János Venesz-díjas Mesterszakács 
és  Dombai Gyula vezetésével

16:00 Alisca Brass Band Fúvószenekar fellépése
16:45 Eredményhirdetés
17:30 Tengelici gyermek citera, gitár- és énekegyüttes fellépése
18:00 Tengelice Néptánccsoport mûsora
18:30 Pöndöly Néptánc és Hagyományõrzõ Egyesület
19:30 Tengelic-Szõlõhegyi Csajok

20:00 Irigy Hónaljmirigy

21:00 Tombolasorsolás
22:00-03:00 Bál a Tibsa Banddal

A rendezvény kiegészítõ programjai:
– Régi hagyományos disznóvágást bemutató kiállítás 
– Sebestyén Gábor hústermékeinek kóstolója és vására 
– TMISZI Csilla von Beoselager Otthona és a Mechwart András

Fogyatékosok Otthona lakói által készített termékek vására
– Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület süteményeinek vására 
– Csákvári Károly méztermékeinek vására 

A nap folyamán büfé áll a vendégek rendelkezésére.

A rendezvény napi belépõdíja: 1000,- Ft/fõ
www.tengelic.hu

Külön köszönet támogatóinknak!
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Közlekedj bbiztonságosan, bbalesetmentesen!
A helyben lakó tanulók megszokott közlekedési eszköze a ke-
rékpár, mely jó idõben „elárasztja” a neki szánt iskolai par-
kolót.
Nem véletlen, hogy az õsszel szokásos komplex közlekedé-
si, baleset-megelõzési projektünk is a gyalogos közlekedés
mellett fõként a kerékpáros közlekedési ismeretekre fóku-
szál. A kerékpáros ügyességi pálya teljesítése, rendõri elõ-
adás, számítógépes totó, puzzle, video megtekintése, szitu-
ációs- és társasjáték keretében a KRESZ szabályainak meg-
ismerése, gyakorlása mellett lovaglási lehetõség, és a járõr-
autók megtekintése tette izgalmassá a programot.

Nagy volt az öröm az elsősöknél, akik a projekt végén vehették át a

rendőrség ajándékát. Köszönjük a Paksi Rendőrkapitányság munkatár-

sainak, Tóth Zoltán és Budavári József polgárőrnek a közreműködését.

A Magyar Diáksport Szövetség szep-
tember 28-án rendezte meg az Euró-
pai Diáksport Napját, amely hazánk-
ban idén 1200 iskolát és 400 ezer gye-
reket mozgatott meg.

Az Európai Sporthét eseményso-
rozat részeként zajló sportnap Euró-

pában összesen harminc országban zajlott, 2,5 millió iskolás
részvételével. A kezdeményezésben 2010 óta vesz részt intéz-
ményünk. A nap során több sportág, több mozgásforma is tet-
ten érhetõ volt, és a célt, miszerint összesen 120 percet vala-
mennyi tanuló mozogjon, még túl is teljesítettük.

Egy programelem a kezdetektõl fogva állandó, melyhez fel
kell húzni a „nyúlcipõt”. Ez az õszi futóverseny, mely során va-
lamennyi tanulónak a Bezerédj – Gagarin – Óvoda - Munkácsy
utca által bezárt kört kellett teljesítenie legalább egyszer.

Kollégáink évente újabb és újabb próbatétel elé állítják a ta-
nulókat, mindig van valami újdonság a korábbiakhoz képest.

Bizonyítandó, hogy számítógépes programok segítségével,
a székbõl felállva sportolni is lehet, bevetettük a digitális táb-
lán, a tévén megjeleníthetõ WiiSports és XBox programokat:
táncoltak, bokszoltak, bowlingozhattak a gyerekek.

Köszönjük az idén osztályonként
zajló tanár-diákmeccseken való szü-
lõi részvételt, a helyi polgárõröknek
a futóverseny helyszínének biztosí-
tását, Pintér Gábornak a lövészet fel-
tételeinek megteremtését, Vörös Ist-
vánnak, ifj. Böjthe Zoltánnak,
Meszlényi Leventének az íjászat kipróbálásában való segítsé-
gét, közremûködését.

A programban idén íjászattal, és az airsoft- lövészettel ismerkedhettek a

tanulók a sportcsarnok mögötti területen

A szeptember végi Mazsolaavatón szülő és gyermeke szó szerint apait-anyait beleadott,

és a játékos versengésben minden akadályt leküzdve, sikeresen kiállta a próbát

A tanév során folytatódik a több éve eredményesen mûködõ
D.A.D.A. program, melyben új elõadóként a Paksi Rendõrkapi-
tányság munkatársát, Bíró Ilona Mária c. r. fõtörzsõrmestert kö-
szönthettük.

A DDohányzás – AAlkohol - DDrog – AAIDS szavak kezdõbetûi-
bõl álló mozaikszóban a szavak sorrendisége mutatja a fiatalok
legjellemzõbb próbálkozásait és a veszélyeztetéssel érintettek
számarányát is; azaz elsõ helyen a dohányzás, azt követõen az al-
kohol, a drog és az AIDS áll. Vitathatatlan, hogy manapság az is-
kolának e témában, sajnálatos módon egyre többet kell tennie a
felvilágosítás és a megelõzés terén egyaránt.

A program foglalkozásait csak az erre kiképzett hivatásos
rendõr tarthatja, aki olyan gyakorlati tapasztalatokon alapuló, hi-
teles ismeretekkel áll a tanulók elé, melyeknek sem a pedagógu-
sok, sem a szülõk nincsenek birtokában.

Célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a veszélyhely-
zeteket, meg tudják különböztetni a pozitív és negatív befolyáso-
lásokat. Ki tudják számítani döntéseik, cselekedeteik következ-
ményét, eredményét. Képesek legyenek ellenállni még a kortár-
saiktól érkezõ csábításnak, kínálásnak is, konfliktushelyzeteiket
úgy oldják meg, hogy abból kikerülve ne érezzék vesztesnek ma-
gukat. A program fõ mondanivalója: tanuld meg a veszélyhelyze-
tet mindenkor FELISMERNI, a következményeket jól átgondolva
helyesen DÖNTENI, ha kell ELUTASÍTANI a neked ártó dolgokat!
De ha megtörtént mindenképpen MONDD EL, és ha lehet, pró-
báld meg legközelebb ELKERÜLNI az ilyen helyzeteket! Az okta-
tási programban iskolánk 3.-4. és 7.-8. osztályosai vesznek részt.

Iskolánk az õszi jeles napokat alkotói pályázattal, kiállításokkal ünnepelte
Diákönkormányzatunk valamennyi alkotást benyújtó diákot jutalmazott.
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1956 ho" seire emlékeztünk
A magyar nép hatvankét évvel ezelõtt, megelégelve a diktatú-
rát és az idegen elnyomást kelt fel a kommunista hatalom és a
szovjet megszállás ellen. A magyar szabadságharc 12 napjának
eseményeit döbbenten és lelkesen figyelte a világ. Egy kis nép
szállt szembe hõsiesen az egyik legnagyobb birodalom fegyve-

res erejével. Dávid harcolt Góliáttal, ért el átmeneti sikereket,
de magára hagyva elkerülhetetlen sorsa lett a bukás.

A községházánál lévõ emlékhelyen koszorúzással kezdõdött
a megemlékezés, majd a faluházban iskolánk nyolcadikosai ad-
tak ünnepi mûsort. Felkészítõjük Szabadi Tamás.

Szijártó József tagintézmény vezetõ

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. 
Telefonos elérhetõsége:  06 30 237 4066.

SZELEKTÍV HULLADÉK 
ELSZÁLLÍTÁS

A szelektív papír, fém, mûanyag hulladékel-
szállítás idõpontjai a Tengelici Hírmondó
februári számában a betétlapon található
menetrend segítségével követhetõk.

IDÕSEK VILÁGNAPJA TENGELIC-SZÕLÕHEGYEN
2018. október 6-án Tengelic-Szõlõhegyen is megünnepelték az Idõsek Világnapját.
A mûsorról és vendéglátásról a Tengelic-Szõlõhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége

gondoskodott. A mûsort és a
vacsorát követõen az est bállal
folytatódott. 

TEIT NAP – 2018. október 4.
A TEIT október 4-én tartotta szokásos la-
kossági rendezvényét a 13 TEIT település
delegáltjainak részvételével, ezúttal a Pak-
si Atomerõmû ZRt. területén. A küldöttek
- kicsik és nagyok, az alsó tagozatos iskolás-
tól a nyugdíjas korosztályig – az Atomerõ-
mû Múzeum mellett felállított sátorban

gyülekeztek, ahol Kovács Antal kommunikációs igazgató és Gáncs
István, a TEIT alelnöke köszöntötte a résztvevõket és ismertette
az aznapi programot. Ennek keretében a felnõttek elõadásokat
hallgattak meg az atomerõmû mûködésével-, a Paks II. kiépítésével-, a Radioaktív
Hulladákkezeléssel-, valamint a KKÁT fejlesztésével kapcsolatban. Eközben a küldött-
ségek gyermek résztvevõi az Atomerõmû Múzeumban ismerkedtek játékos, interaktív

módon az atomenergia
rejtelmeivel. Az elõadá-
sokat követõen a prog-
ram ebéddel folytatódott a sátor-
ban, végül kulturális mûsor zár-
ta az eseményt. A Kalocsai Ha-
gyományõrzõ Néptáncegyüttes
mellett a fellépõk között szere-
peltek a tengelici gitárszakkörö-
sök és citerások is. 

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 
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ORVOSI
RENDELÕ

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

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.

Novemberi pprogramok
október 12. 17 óra.: Települési Ér-
téktár Bizottság kiállításának
megnyitója 
október 19. 10 óra: A Holló együt-
tes koncertje gyermekek számá-
ra. Belépés díjtalan.
október 27. 20 óra: Halloween
bál 18 év felettieknek, elõzetes
asztalfoglalással (30/996-4130).
Belépõdíj:1500 Ft/fõ

Novemberi eelõzetes:
november 09. 14 óra: Egy dél-
után a reneszánsz jegyében
november 24.: X. Kolbásztöltõ és
Forraltbor Fesztivál. Részletek az
1. oldalon található plakáton.

Decemberi eelõzetes:
december 3. 17 óra: Tûvel festett
képek c. gobelin kiállítás megnyi-
tója.
december 13-15: Karácsonyváró
esték. Ízelítõ a programokból:
Gryllus Vilmos zenés ünnepi mû-
sora, Batyu Színház „Lélek-dajká-
ló” c. elõadása.

december 31.: Szilveszteri bál.
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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, Rákóczi u. 8.

szám alatti rendelõben.
Rendelési idõ:

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: 

Hétfõ: 08:30 - 13:00
Kedd: 12:00 - 16:00
Szerda:   09:00 - 14:00
Csütörtök: 08:30 - 12:00
Péntek:        08:30 - 13:00

Ügyelet
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).

KÉPVISELÕTESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ

A képviselõ-testület a 2018. október 30-i rendes ülésén tíz napi-
rendi pontot tárgyalt meg.
A Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységérõl
Sarkadi Ferenc kirendeltség-vezetõ tájékoztatta a testületet.  A tá-
jékoztató összefoglalta a tûzoltósági szakterületen, a polgárvédel-
mi szakterületen, az iparbiztonsági szakterületen és a hatósági
szakterületen elvégzett feladatokat. Tájékoztatott, miszerint
örömmel fogadták, hogy a lakosságvédelem erõsítésére megala-
kult a tengelici polgárõr egyesületen belül az önkéntes tûzoltó
csoport és a mentõcsoport.
Elfogadták a képviselõk az önkormányzat 2018. évi I. félévi gaz-
dálkodásáról szóló tájékoztatót. Ennek alapján a bevételek 75%-
ban, a kiadások 39%-ban teljesültek össz. önkormányzati szinten.
Intézményenként az alábbiak szerint alakultak a bevételi és ki-
adási arányok: Polgármesteri hivatal: bevételek 45%, kiadások:
44%., Mézeskalács Óvoda: bevételek: 50%, kiadások 46%. Elvég-
zett felújítások, beruházások: víziközmû hálózat felújítása, járda-
szakaszok felújítása, új rendezési terv készítése, ingatlan vásár-
lás, bútor vásárlás, Ford teherautó vásárlás, közvilágítási lámpa-
testek bõvítése, vadkamera vásárlás, kisértékû tárgyieszköz be-
szerzés.
Még 2017-ben kezdõdött meg a településrendezési terv teljes fe-
lülvizsgálata, melynek befejezéseként elfogadásra került a tele-
pülésszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkor-
mányzati rendelet, mely dokumentumok 2018. december 1-jén
lépnek hatályba. A településszerkezeti terv áll a tervlapokból és
a szerkezeti terv leírásából, a Helyi Építési Szabályzat tartalmaz-
za a közterület alakításra, telekalakításra, táj és természeti kör-
nyezet védelmére, a veszélyeztetett területekre, közmûvekre, az
építés általános szabályaira vonatkozó elõírásokat, és az övezeti
elõírásokat.
Megtárgyalták és elfogadták a képviselõk az önkormányzat 2018-
2023. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlõségi Programját,
mely intézkedési terveket tartalmaz a mélyszegénységben élõk-
kel, a gyermekekkel, a fogyatékkal élõkkel, az idõsekkel és a nõk-
kel kapcsolatban településünkön feltárt problémák kezelésére.
A bölcsõdei fejlesztési program keretében mini bölcsõde létre-
hozására pályázat benyújtásáról döntött a képviselõ-testület. Eb-
ben a konstrukcióban 50 millió Ft-ra lehet pályázni, Tengelic ese-
tében 5%-os saját forrás biztosítása mellett. A pályázat pozitív el-
bírálása esetén a bölcsõde 2019. õszére elkészülhet.
A Zombai Általános Iskola Tengelici Tagiskolája felvételi körzet-
határát véleményezte a képviselõ-testület, elfogadva a Tolna Me-
gyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatalának tervezetét,
mely tervezet szerint a felvételi körzethatár Tengelic teljes köz-
igazgatási területe lenne.
2019. január 1-jétõl Tengelic Önkormányzata csatlakozik a házi
segítségnyújtás szolgáltatással a Paksi Többcélú Kistérségi Tár-
suláshoz. Többek között emiatt szükséges a Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása, melyet a testület elfogadott. 
A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosí-
tott Ellátási Társulás 2017. évre vonatkozó pénzügyi elszámolá-
sát szintén elfogadta a testület. Az elszámolás alapján Tengelic-
nek 1.047.803.- Ft fizetési kötelezettsége keletkezett a házi segít-
ségnyújtás és jelzõrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás
feladatellátásban.
A képviselõ-testület az önkormányzat tulajdonában lévõ 2018. de-
cember 31-ig, földhaszonbérletbe kiadott ingatlanokat kijelölte
haszonbérbe adásra újabb 5 éves idõtartamra.
Az egyebek napirendi pontban döntöttek a képviselõk irodalmi
tartalmú közösségi rendezvények megszervezésére irányuló be-
szerzési eljárás lezárásáról, melynek nyertese Tell Edit paksi vál-
lalkozó lett. 
Ezt követõen polgármester úr tájékoztatta a képviselõket, hogy
BM-es pályázaton közel 15 millió Ft-ot nyert az önkormányzat
újabb járdaszakaszok felújítására.
Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a te-
lepülés honlapján: www.tengelic.hu.

Tolnai Lászlóné jegyzõ


