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Évértékelõ  Kitüntetõ cím  Adó 1%  Változás a szelektív hulladék elszállításban

ÉVÉRTÉKELÕ
Tisztelt Tengelici Lakosok!
Ismét eltelt egy év, méghozzá egy olyan év, melynek során sikerült megõriznünk azt a lendü-
letet, ami közös vagyonunkat tekintve további gyarapodást eredményezett és megítélésem
szerint közösségi életszemléletünk is lépett egyet elõre. De mielõtt a teljesség igénye nélkül
sorra venném elért sikereinket, engedjék meg, hogy boldog és eredményes új esztendõt kí-
vánjak önöknek egészségben, békességben, biztonságban.

Elsõként fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy pénzügyi helyzetünk továbbra is stabil,
adósságunk nincs, és megfelelõ tartalékokkal rendelkezünk az esetleges váratlan problémák
elhárításához. Ami a gyarapodást illeti, örömmel jelenthetem, hogy bár a körülmények és le-
hetõségek nem voltak ideálisak, 2018-ban mégis 80 millió Ft fejlesztést sikerült végrehajta-
nunk, melynek 1/3 részét önerõbõl, a többit mind pályázati úton elnyert pénzekbõl finan-
szíroztuk. Lényeges azt is megjegyezni, hogy decemberre a pályázatokon elnyert összegek
önkormányzatunk részére mind átutalásra kerültek, a felhasználást igazoló elszámolásokkal
határidõre elkészültünk, a szükséges dokumentumokat megküldtük. 

A Tengelici Hírmondó alapfeladata a teljes körû tájékoztatás, így év közben minden aktu-
ális döntésrõl – akár pénzügyi, akár közjogi, szociális vagy kulturális területet érintõ – fo-
lyamatosan tájékoztattuk önöket. Így csak összefoglalásként sorolom fel a jelentõsebbeket
a 2018-ban elért eredmények közül:

– lezárult a járdaberuházások 1. üteme, 1562 folyóméter újult meg, vagy épült újonnan;
– befejezõdött az iskolai konyha teljes körû felújítása, mely eszközbeszerzéseket is magában foglalt;
– elkészült az önkormányzati tulajdonú jármûvek garázsa;
– megtörtént a közintézményeink, szolgálati lakásaink, kulturális célú építményeink érin-

tésvédelmi megfeleltetése.
Továbbra is fontosnak tartottuk civil szervezeteink támogatását, mert tevékenységükkel

közös céljaink elérésében jelentõs szerepet vállalnak. 2018-ban 4 millió Ft-tal járultunk hoz-
zá a saját maguk által megjelölt tervek megvalósításához. 

Mivel eddig is koncepcióban gondolkodva tevékenykedtünk, a ciklus utolsó évében sem
szeretnénk ezen változtatni. Azonban az etika szabályai úgy kívánják, hogy a jelenlegi kép-
viselõi testület ne hagyjon függõben lévõ ügyeket maga után. Így a fejlesztéseket tekintve
csak olyan terveket tûzhetünk ki célul, melyeket képesek leszünk a ciklus végéig lezárni. A
már betervezett és kidolgozás alatt álló ügyeket 2019. februárjában megtárgyaljuk és végle-
gesítjük, szem elõtt tartva, hogy az októberi helyhatósági választásig be is fejezhessük azo-
kat. Ebbe a kategóriába tartozik a járdaberuházás 2. üteme, melynek során újabb 1672 fo-
lyóméter járda újul/épül meg, és amelyre az anyagi eszközök már rendelkezésre állnak, je-
lentõs részben az elnyert pályázati forrásnak köszönhetõen. Szintén ide sorolandó az intéz-
ményi hálózatunk bõvítéseként nagyrészt állami támogatással megépítendõ bölcsõde is,
amit az új oktatási év kezdetére tervezünk átadni.

(A Tengelic-Szõlõhegyi szennyvízhálózat kiépítést azért nem említem, mert az független beruházás-
ként - de 2016 évi önkormányzati kezdeményezésre - kizárólagos állami finanszírozással és ütemezés-
sel fog megvalósulni 344 millió Ft-os költségvetéssel. Szintúgy önkormányzati kezdeményezésre, de álla-
mi támogatással valósul meg a jánosmajori ivóvíz minõségjavító program 56 millió Ft értékben.)

Egyéb apró beruházások is történhetnek a választási ciklus végéig kb. 10 millió Ft. összeg erejé-
ig, de CSAK olyanok, melyek nem veszélyeztetik a biztos és kiszámítható mûködést. Jómagam és a
képviselõ testület felelõs tervezéssel fogunk munkálkodni azon, hogy a hátralévõ idõben a legtöb-
bet tudjuk kihozni az adódó lehetõségekbõl.

Befejezésül engedjenek meg néhány személyes jellegû megjegyzést. Büszke vagyok arra, hogy
Tengelic lakossága 2018-ban is megtisztelt bizalmával, lehetõvé téve a nyugodt önkormányzati mun-
kát. Köszönet érte. A képviselõ testület támogatásával és a Polgármesteri Hivatal munkatársainak
segítségével igyekeztem nem hivatalként, hanem szolgáltató partnerként mûködtetni az önkor-
mányzatot, mert meggyõzõdésem, hogy a közvetlen és problémamegoldásra koncentráló kapcsolat
elõre viszi a közös célok megvalósulását. 

Külön meg kell említenem a településünkön mûködõ civil szervezeteket, akik önszervezõdésük-
kel segítették és fejlesztették a közösségi életet, magas szintû és önzetlen munkájukkal emelték ren-
dezvényeink színvonalát, és sokat tettek a település hírnevének öregbítéséért. Köszönöm eddigi
munkájukat és aktivitásukra a jövõben is számítok. 

Polgármesterként köszönettel tartozom követlen kollegáimnak is a Polgármesteri Hivatalban,
akik szaktudásukkal, szorgalmukkal és hozzáállásukkal a legnehezebb feladatokkal is sikerrel meg-
birkóztak, valamint a képviselõ-testületnek, akik velem együtt vállalták a felelõsséget minden dön-
tésért. De mindenekfelett köszönöm mindazoknak a támogatását és segítõ munkáját, akik velem és
a képviselõ-testülettel együtt fontosnak érzik településünk jövõjét és tesznek is érte.  

Sikeres és boldog új évet kívánok! Gáncs István polgármester

Mentovics Éva: 
Új évi köszöntõ

Bor csorduljon poharunkba,

Oltsuk szomjunk' hegy levével,

Lépten, nyomon kínáljanak

Dagadóval, derelyével!

Orvosságunk pezsgõ legyen,

Gondos kezek bontsák rögtön

Újra, mikor fogyni látszik,

Jéghidegen ott gyöngyözzön!

Elsuhant lám, ez az év is,

Sose legyen búsabb nála!

Zúgjon harang, s azt hirdesse,

Tovatûnt az út sarába,

Elillant a szomorúság,

Nincs itt helye már a gondnak,

Decemberi vigasságunk'

Õrizzük hát tovább holnap,

Tervezzük a jövõt jobbnak

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 
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„Süveg van a fejében,
Úgy röpül át az éjen.
Tele van a puttonya,
Várja Tolna, Baranya…”

Idén is késve rázta meg szakállát, így a hó nem, de a hideg an-
nál inkább emlékeztetett bennünket, hogy december 6-án új-
ra elérkezik. 4. osztályosaink mûsorral örvendeztették meg az
óvodásokat és iskolatársaikat Mikulás napján a faluházban. Az
ajándékcsomagot, úgy tudjuk, minden gyerek kiérdemelte. Fel-
készítõjük Ambrus László osztályfõnök volt.

Karácsonyvárás
A téli szünetet megelõzõ nap iskolai hagyományaink szerint az
ünnepvárásról, az ajándékkészítésrõl szól. Elmaradhatatlan ré-
szei: az ötödikesek ünnepi mûsora, a valamennyi tanulónak jut-
tatott ajándékcsomag és a játszóház. Az ötödikesek karácsonyi
mûsorát Szabó Anett osztályfõnök állította színpadra.

A Felnövekvõ Nemzedékért Alapítvány jóvoltából az elõ-
adás után minden iskolás gyermek ajándékcsomagot vehetett
át, melyet a szülõi munkaközösség tagjai állítottak össze és
osztottak ki. Az osztályokba visszatérve a tanulók különféle
ajándékokat és díszeket készítettek, melyekkel remélhetõleg
nagy örömet okoztak otthon szeretteiknek.

Iskolai hírek - 2019. január

Német nyelvoktató nemzetiségi nevelést folytató iskolánk ha-
gyománya évente novemberben a nemzetiségi hét megrende-
zése, mely az idei tanév elsõ nagy rendezvénysorozatát jelentet-
te. A témahét betekintést nyújtott a település múltjában gyöke-
rezõ nemzetiségek mellett, a magyarországi nemzetiségek, a
közeli és távolabbi népek kultúrájába.

Az órákon készült színvonalas tanulói produktumokból az
iskola folyosóján kiállítás nyílt, mely a tanulók mellett az isko-
lába érkezõ szülõknek, látogatóknak is számos érdekességgel
szolgált. A projekt kiemelt programja volt a november 20-án, a
faluházban rendezett "TD-FAKTOR" (Tengelicer Deutsch-
Faktor) elnevezésû német vers- és prózamondó verseny.

Nemzetiségek és kultúrák hete

Komoly kihívás és hatalmas fegyvertény,
hogy egy olyan kisiskola, mint a miénk, ta-
nulóinak 2/3-a részt vesz ezen a megmé-
rettetésen. A zsûrinek ismét nehéz dolga
volt a korosztályonkénti gyõztesek kivá-
lasztásában, akik az oklevél mellé tárgy-
és könyvjutalmat, édességet vehettek át.
Felkészítõ tanáraik: Kolep Ingrid és Szabó
Anett Laura voltak.

Oszt.

1-2.

3-4.

5-6.
7-8.

1. helyezett

Balogh Krisztina

Bencze Richárd

Séta Míra

Sinka Máté

2. helyezett

Bálint Maja

Csankó Krisztina

Deák Iringó

Popp Melitta

3. helyezett

Kis Letícia

Kis Titanilla

Horváth Izabella

Bodó Attila

Különdíjasok

Horváth Anna és 
Nagy Gergely

Gyöngyösi Lili és 
Szegi Zsófia

Móri Fanni

Lusinszki Friderika

A legkisebbek
diákolimpiája

A Bátaszéken rendezett diákolimpia városkörnyé-
ki játékos sportvetélkedõn résztvevõ csapatunk
fele elsõ osztályosokból állt. Életük elsõ igazi sport-
versenyén az elért negyedik helyezés is igazán ér-
tékes lehetett. Felkészítõjük: Szekeres Andrea és
Szabadi Tamás. (Folytatás a 3. oldalon)

Lámpás felvonulás
A projekthét legtöbbeket megmozgató eseménye a lámpás felvonu-
lás, mely az alsósok lámpástáncával kezdõdik, és az iskolához vissza-
térve a résztvevõk vendéglátásával: zsíros kenyér és tea elfogyasztá-
sával zárul.
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TÉLI LEXIKON –– ÓNOS ESÕ VAGY FAGYOTT ESÕ?
Az ónos esõ lényege, hogy a csapadék egy olyan levegõrétegbe kerül, ahol nulla fok felett van a hõmérsék-
let. Itt, ha a csapadék hó volt, akkor ebben a levegõrétegben megolvad, ha pedig víz volt, akkor víz marad.
Ahogy pedig tovább közeledik a föld felé, bekerül egy hideg levegõrétegbe. Ebben a hideg levegõben ez a
folyékony csapadék ismét megfagy, de nem jég lesz belõle, hanem túlhûlt víz. Amikor pedig ez földet ér vagy
ráesik valamire, abban a pillanatban megfagy 
Az ónos esõ formáját tekintve szinte semmiben sem különbözik a fagyott esõtõl. A különbség az, hogy a fagyot esõ közelebb
áll a jéghez. A fagyott esõnél már jégszemcsék esnek a földre, amelyek egymásra tudnak rakódni gömb formában. Az ónos
esõ viszont folyékony, és amikor földet ér, abban a pillanatban fagy meg, és ezzel jégpáncél képzõdik az úton.

(Folytatás a 2. oldalról)

4T Kupa a sportcsarnokban
Hatodik éve rendezi meg iskolánk a Tengelici Téli Teremlabdarúgó Tornát, a 4T Kupát. A meghívásos torna rendszeres résztve-
või a hazaiak mellett a környékbeli iskolák csapatai.

A torna győztese idén a kölesdi iskola csapata lett                  Tengelic második helyezett lett. Felkészítőjük: Szabadi Tamás

Felhívás
javaslattételre

Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testü-
lete javaslattételi felhívást tesz közzé „Tengelic
Községért” kitüntetõ cím 2019. évi adományozá-
sára. A cím adományozására javaslatot tehetnek a
képviselõ-testület tagjai, a községben mûködõ társa-
dalmi szervezetek, egyesületek, közösségek, gazda-
sági szervezetek, bármely tengelici lakos.

"Tengelic Községért" kitüntetõ cím adományoz-
ható 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 vé-
geztek és ennek révén a község értékét növelõ ma-
radandó eredményeket értek el. 

A kitüntetõ cím posztumusz elismerésként is
adományozható, amennyiben az elismerésre érde-
mes személy a kitüntetõ cím alapítása óta eltelt idõ-
szakban hunyt el. Különösen indokolt esetben a
képviselõ-testület ezen szabály mellõzésével is hoz-
hat döntést a posztumusz cím odaítélésérõl.

Az írásba foglalt javaslatokat 2019. január 31.
napjáig kell a Képviselõ-testületnek címezve a Pol-
gármesterhez benyújtani.  

A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell a sze-
mély (szervezet) adatain kívül a személynek (szer-
vezetnek) a javaslat alapjául szolgáló tevékenységé-
nek bemutatását.

Az elõkészítés és döntés során csak a kezdemé-
nyezésre megjelölt határidõig beérkezett és az is-
mertetett feltételeknek megfelelõ javaslatok vehe-
tõk figyelembe.

Tengelic, 2018. december 17.

Gáncs István polgármester

Köszönet az adó 1%-áért!
A 3T Civil Szervezet köszönetet mond azoknak, akik az 1%-os adó
felajánlásukkal hozzájárultak az egyesület által 2018-ban szervezett
programok megvalósításához, melyek a következõk voltak:

 A Madarak és Fák napjához kapcsolódóan ismeretterjesz-
tõ rendezvény a pókbangó települési értékrõl  

 Család-és Gyermeknapi rendezvény
 Civil nap 
 Kerékpártúra az egyesület szervezésében 
 Szüreti felvonulás és bál
 Kulturális örökség napja rendezvény
 Adventi vasárnapokon gyertyagyújtó ünnepség
 Mikulás délután 
 Szünidei játszóház 

Kérjük, hogy lehetõség szerint jövõre is támogassa adója 1%-ával
Egyesületünket! 

Adószámunk: 18025802-1-17
Nagyon köszönjük!

***

A Tengelic-Szõlõhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége ez úton
mond köszönetet mindazoknak, akik adójuk 1 %-ával támogatták az
Érdekszövetség 2018. évi programjainak megvalósulását. Tevékeny-
ségünk 2018-ban is arra összpontosult, hogy a településrész nyug-
díjasainak rendszeres elfoglaltságot (klubnapok) biztosítsunk és
szórakozást (bálok, ünnepségek, találkozók) szervezzünk, mivel rit-
kán tudunk csak eljutni a központi rendezvényekre. 

Kérjük, hogy amennyiben érdemesnek tartanak rá, 2019-ben is
támogassa Érdekszövetségünket, hogy idõs tagjaink programjait
továbbra is a megszokott színvonalon szervezhessük. Adószá-
munk: 18859775-1-17. Köszönjük, hogy gondolnak ránk.

Szijártó József tagintézmény vezetõ
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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.

JANUÁR HÓNAP 
A TERVEZÉS

IDÕSZAKA, ÍGY EZ
IDÕSZAK ALATT

RENDEZVÉNY NEM
VÁRHATÓ
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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

2018. december 11-én tartotta idei utolsó testületi ülését Ten-
gelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete.
Megtárgyalta és elfogadta a testület az Önkormányzat 2018. évi
I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót. A 2018. szep-
tember 30-ai állapot szerint a bevételek idõarányosan, a kiadá-
sok kicsit alacsonyabb értékben teljesültek.
Módosította a képviselõ-testület az önkormányzat 2018. évi költ-
ségvetésérõl szóló rendeletet. A módosítás következtében a költ-
ségvetés bevételi és kiadási fõösszege 50.911.129.- Ft-tal emel-
kedett. A növekedés oka elsõsorban a pályázati támogatások
megérkezése, valamint a havonta folyósított bérkompenzáció
és ágazati pótlék.
A képviselõk elfogadták a köztisztviselõk 2019. évre vonatkozó
illetménykiegészítésérõl szóló önkormányzati rendeletet vala-
mint a "Tengelic Községért" kitüntetõ cím alapításáról és ado-
mányozásáról szóló önkormányzati rendelet képviselõi indítvá-
nyok alapján történõ módosítását. A módosítás lényege, hogy a
posztumusz kitüntetõ cím akkor adományozható, ha az elisme-
résre érdemes személy a kitüntetõ cím alapítása óta eltelt idõ-
szakban hunyt el. Illetve különösen indokolt esetben (pl: évfor-
duló) a fenti szabály mellõzésével is adományozható posztu-
muszként a díj.
Beszámoló hangzott el a 2018. évi szociális étkeztetésrõl, a ta-
nyagondnoki szolgálat munkájáról és a közfoglalkoztatás telje-
sülésérõl. Mindhárom beszámoló elfogadásra került. Az étkez-
tetést, mint szociális szolgáltatást havonta átlagban 67 fõ vette
igénybe, s az igénybe vevõk 95 %-a 60 év feletti. A tanyagond-
noki szolgálat elsõsorban az ebéd kiszállításában, a bevásárlás-
ban, a gyógyszerek kiváltásában és a betegek orvoshoz történõ
szállításában vállal feladatokat. Az idei évben az önkormányzat-
nál 6 fõ közfoglalkoztatásáról gondoskodtunk. 1 fõ az óvodában
tevékenykedett, 1 fõ idõslátogatóként, 4 fõ pedig a közterüle-
teken karbantartóként dolgozott.
A testület arról is döntött, hogy a 2019-es évben nem módosít-
ja a temetõi szolgáltatási díjakat.
Ezt követõen Fadd Nagyközség településrendezési terve módo-
sítását véleményezték a képviselõk, majd elfogadták a 2019. évi
belsõ ellenõrzési tervet, melynek vizsgálati témája a Tengelici
Mézeskalács Óvoda és a Polgármesteri Hivatal közötti munka-
megosztásról és felelõsségvállalás rendjérõl szóló megállapo-
dás érvényesülésének ellenõrzése.
Az önkormányzat tulajdonában lévõ beépítetlen területek ha-
szonbérbe adásáról döntött a testület az egyebek napirendi
pont elõtt.
Az egyebek napirendi pontban a "testvér-települési programok
és együttmûködések" pályázati felhívásra támogatási kérelem
benyújtását határozták el a képviselõk.
Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a te-
lepülés honlapján: www.tengelic.hu.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

ÜGYVÉDI 
FOGADÓÓRA

Dr. Horváth Tamás Miklós ügy-
véd minden hónap elsõ és har-
madik keddjén 13:00 – 17:30
óra között ügyvédi fogadóórát
tart a Polgármesteri Hivatalban. 
Telefonos elérhetõsége:  

06 30 237 4066.

SZELEKTÍV HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS
2019-tõl megváltozik a szelektív hulladék elszállítás
menetrendje. Ezentúl a papír, fém és mûanyag hulla-
dékot minden hónap elsõ csütörtökjén, a zöldhulladé-
kot áprilistól novemberig minden hónap második
csütörtökjén szállítják el. A kommunális hulladék el-
szállításának idõpontja nem változik, továbbra is min-
den pénteken történik. 
Értesülésünk szerint a 2019. évi hulladék elszállítási
menetrendet az ALISCA TERRA Kft. minden háztartás-
hoz eljuttatja.

Lakossági 
tájékoztató

Meghosszabbították a ku-
tak bírság nélküli vízjogi
fennmaradási engedélyez-
tetésének határidejét. A tör-
vénymódosítás szerint, az
engedélyezési eljárást 2020.
december 31-ig kell kérel-
mezni.


