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Farsang  Képviselõk beszámolója  Változás a házi gondozásban

FARSANG MMINDEN MMENNYISÉGBEN…FARSANG MMINDEN MMENNYISÉGBEN…
Kányádi Sándor:
Február hónapja

Február hónapja
azért olyan kurta,
fogyatékján már a
kolbász meg a hurka.

Márpedig a télnek,
azt mindenki tudja,
nemcsak kívül, bévül
is kell a jó bunda.

Addig tart tehát, míg
akad a padláson,
minek jó étvággyal
a nyakára hágjon.

De ha már se gömböc,
se kolbász, se hurka,
február hónapja
magát összehúzza.

Mintsem hogy tengõdjék
spenóton, salátán,
inkább egy-két nappal
hamarabb odébbáll.

Fölül az utolsó
ródlira, szánkóra,
nehogy még a hó is
kifogyjon alóla.

FARSANGI BÁL
A TENGELIC-SZO"LO"HEGYI NYUGDÍJASOK

ÉRDEKSZÖVETSÉGE

SZERETETTEL VÁRJA AZ ÉRDEKLO"DO"KET ÉS A
SZÓRAKOZNI VÁGYÓKAT SZOKÁSOS FARSANGI BÁLJÁRA.

HELYSZÍN: TENGELIC-SZO"LO"HEGY - KULTÚRHÁZ
IDO"PONT: 2019. FEBRUÁR 16., 17 ÓRA

PROGRAM:

JELMEZVERSENY KICSIKNEK, NAGYOKNAK
JELMEZEK ELBÍRÁLÁSA, DÍJAZÁSA
BÜFÉ
ÉLO" ZENE – KISS LAJOS 
TÁNC
TOMBOLA

BELÉPO"DÍJ: EGYSÉGESEN 1000.- Ft/FO"

KIVÉVE A 15 ÉV ALATTI GYERMEKEKET, AKIKNEK INGYENES
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Iskolai hírek - 2019. január

Szijártó József tagintézmény vezetõ

VÁLTOZÁS A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSBAN
Minden ember jogos igénye, hogy az idõs kor beköszöntével is megfelelõ minõségû életet élhessen saját otthonában. Sok eset-
ben elõfordul, hogy nincs segítõ rokonság a közelben. Erre nyújt megoldást a, házi segítségnyújtás mint szolgáltatás.

Önkormányzatunk felülvizsgálta az eddig nyújtott ellátást és úgy döntött, hogy azt mind minõségében és ellátotti létszám-
ban is fejleszteni, bõvíteni kívánja. Ezért Önkormányzatunk a házi segítségnyújtás, valamint a jelzõrendszeres házi segítség-
nyújtás szociális alapszolgáltatásokat 2019-tõl a Paksi Többcélú Kistérségi Társulással való együttmûködés keretei között való-
sítja meg.

A szolgáltatást 2 fõ szociális gondozó és ápoló, valamint 1
fõ szociális segítõ látja el és minden településrészen hozzá-
férhetõvé válik. Gondozóink: Müller Tamásné (házigondo-
zó, tel.: 06-30/509-8577), Kutlák Szilvia (házigondozó) és
Petrovicsné Kovács Terézia (szociális segítõ). 

Az eddigi ellátottak és az újonnan jelentkezõk gondozási
szükségletét folyamatosan felmérik. Ilyen irányú szükségle-
tet jelenthet például az egyszerû ágynemû csere, mosás, vá-
sárlás, gyógyszerek kiváltása, de rosszabb egészségi állapot
esetén a fürdetés, vércukor mérés, ágyban való mozgatás is.

A jelenlegi gondozási díj 150,- Ft/óra, mely évente felülvizsgálatra kerül.
A szolgáltatásra való igényt a gondozást végzõ személyeknél, a családsegítõnél és a Polgármesteri Hivatal ügyintézõinél le-

het jelezni ügyfélfogadási idõben. Polgármesteri Hivatal

Müller Tamásné              Kutlák Szilvia Petrovicsné Kovács Terézia

Kölcsey Ferenc a Himnusz végsõ változatát 1823. január 22-én vetette papírra
Szatmárcsekén. A kézirat hosszú utat járt be, míg a mai, végleges helyére, az Or-
szágos Széchenyi Könyvtárba került. Az itt õrzött kézirat sérüléseit a restaurá-
torok szerint nem lángégés, hanem úgynevezett tintamarás okozhatta, mert a
késõbbiek során valamikor savas tinta ömlött a papírok szélére.
Az évforduló 1989 óta került az emléknapok sorába a Magyar Kultúra Napjaként.
Nemzeti imádságunkat gyertyagyújtással, kiállítással ötvözve iskolánk magyar
szakkörösei szavalták el az évfordulón. Mint az a kiállítási paravánon olvasható:
„Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezés alkalmat ad arra, hogy nagyobb fi-
gyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tu-
datunk erõsítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idézõ tárgyi és
szellemi értékeinket.”
Szervezõ kollégánk: Budaváriné Balogh Boglárka volt.

Kölcsey Ferenc: Himnusz (részlet)

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bõséggel,
Nyújts feléje védõ kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendõt,
Megbûnhõdte már e nép
A múltat s jövendõt!

A megyei döntõre
készülhetünk

Csoportunkból, hazai pályán sikerült a továbbju-
tás az Országos Diákolimpia fiú kézilabda város-
környéki selejtezõjén. Aranyérmes csapatunk fel-
készítõ tanára: Szabadi Tamás.
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ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA
Dr. Horváth Tamás Miklós ügyvéd min-
den hónap elsõ és harmadik keddjén
13:00 – 17:30 óra között ügyvédi fogadó-
órát tart a Polgármesteri Hivatalban. 
Telefonos elérhetõsége: 06 30 237 4066.

SZELEKTÍV HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS
2019-tõl megváltozott a szelektív hulladék elszállítás menetrendje. Ezentúl
a papír, fém és mûanyag hulladékot minden hónap elsõ csütörtökjén, a
zöldhulladékot áprilistól novemberig minden hónap második csütörtök-
jén szállítják el. A kommunális hulladék elszállításának idõpontja nem
változik, továbbra is minden pénteken történik.
Legközelebbi szelektív hulladék elszállítás: 2019. március 7.

(Folytatás a 2. oldalról)

Kajsza Béla képviselõ, alpolgármester – Képviselõi tevékeny-
ségemen belül, alpolgármesterként, legfontosabb feladatom elsõ-
sorban a polgármester úr helyettesítése távollétében, illetve, ha
más elfoglaltsága van, ezt ebben az évben is úgy gondolom mara-
déktalanul megoldottam. Testületi üléseken és közmeghallgatáso-
kon rendszerességgel részt veszek, ha elháríthatatlan dolog ebben
nem akadályoz meg.
Az elmúlt évben is próbáltam javaslatokkal segíteni üléseken a tes-
tület döntéseit. A polgármesteri hivatal mûködéséhez szükséges
adminisztrációs feladatokkal kapcsolatban a hivatal dolgozóival
együttmûködök, rendelkezésükre állok.
Az elõzõ évekhez hasonlóan, továbbra is aktív része vagyok a tele-
pülésen mûködõ polgárõrségnek, szakmai ismereteimmel segítem
a lovas polgárõrök munkáját. A 2018-ban megrendezett Szüreti mu-
latság lovas vendégeinek részvétele, a helyi és környékbeli települé-
sekrõl az én segítségemmel valósult meg. A téli idõszakban,
amennyiben a településen az idõjárás miatt (hó) esetlegesen akadá-
lyok merülnek fel, ennek megoldásában aktívan részt vállalok. Mun-
kámra és segítségemre 2019. évben is és az egész önkormányzati
ciklusom alatt, mind a polgármester úr, mind a testületi tag társa-
im és a Polgármesteri Hivatal dolgozói, bármikor számíthatnak.

Szijártó József képviselõ, a Pénzügyi Bizottság elnöke – A
képviselõ-testületben, a pénzügyi bizottság elnökeként végzett
feladatom elsõdlegesen a pénzügyek, az önkormányzat gazdálko-
dásának segítése. A legalább havonta egyszer ülésezõ háromtagú
bizottságunk folyamatosan véleményezte, javaslataival kiegészítet-
te a pénzügyi-gazdálkodási, adóügyi témakörben készült elõterjesz-
téseket, figyelemmel kísérte a költségvetési bevételek alakulását,
különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulá-
sát, értékelte az azt elõidézõ okokat, az önkormányzat által nyúj-
tott támogatásokat, egyszóval a község költségvetési rendeleté-
nek végrehajtását.
Községünk gazdálkodása a felkészült és elhivatott szakembergár-
dának is köszönhetõen 2018-ban is stabil és kiszámítható volt.
Pénzügyi helyzetünk lehetõvé tette az intézmények hatékony, jó
színvonalú mûködtetését, az önkormányzat valamennyi feladatá-
nak színvonalas ellátását. A lakosok szinte már természetesnek ve-
szik, hogy évrõl-évre pályázati forrásokat is felhasználva olyan kor-
szakos fejlesztésekre, felújításokra kerülhetett sor, melyek megha-
tározzák településünk jelenét és jövõjét egyaránt. Az idei beruhá-
zások közül önkényesen csak egyet kiragadva hadd említsem a
közvetlen házunk táján megvalósított legújabbat; a ’71-ben létesült
önkormányzati konyha teljes felújítását. Ismét olyan évet tudha-
tunk magunk mögött, melyet a beruházásokat követõen is irigy-
lésre méltó pénzmaradvánnyal zárunk.
Munkahelyem, munkám révén folyamatosan jelen vagyok a tele-
pülésen, közvetlenül, naponta értesülök a lakosságot érintõ prob-
lémákról, melyre igyekszem közös megoldásokat találni. Állandó
feladatomnak tekintem a lakosság tájékoztatását a falu legnagyobb
intézménye, az iskola mindennapjairól, mely híradások a Tengeli-
ci Hírmondó hasábjain olvashatók.
Fontosnak tartom, hogy rendszeres, személyes résztvevõje legyek
az önkormányzati rendezvényeknek, fórumoknak, a lakossági és
civil kulturális programoknak, melyek szervezésében, háttérmun-
kákban aktívan veszek részt.
Megköszönve és további támogatásukat kérve bármely észrevé-
telüket, javaslatukat, kérésüket 2019-ben is folyamatosan várom!

Gáncs Tamás képviselõ, a Szociális Bizottság elnöke – Kép-
viselõi munkám a 2014-es választások után az elõzõ képviselõi
ciklushoz hasonlóan a 2018-as évben is a 3 tagú Szociális Bizott-
ság vezetése volt. Rendszerint havonta kétszer – elsõ és harmadik
kedden – ülésezünk, de szükség szerint rendkívüli üléseket is tar-
tunk, így a rászorulók szinte azonnali segítséget kapnak. 

A bizottság tagjainak és a szociális ügyintézõnek ezúton is szeret-
ném megköszönni a munkáját.
A bizottság részletes feladatait a helyi szociális rendelet és a helyi
gyermekvédelmi támogatási rendszerrõl szóló rendelet határozza
meg. A 2018-as évben a bizottság egyik fontos feladata közé tarto-
zott a 2018-2023 Helyi Esélyegyenlõségi Program elkészítése.
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2018-ban is lehetõségünk volt a he-
lyi intézménybe járó diákok iskolakezdéshez nyújtott tanszercso-
mag összeállítására és átadására. 
Köszönöm megtisztelõ bizalmukat.

Müller Tamásné képviselõ, a Szociális Bizottság tagja – Kép-
viselõként 2018-ban is az elõzõ évekhez hasonlóan szinte kivétel
nélkül részt vettem a testületi üléseken. A szociális bizottság tagja
vagyok, így természetesen a bizottsági üléseken is tevékenyen részt
veszek, javaslataimmal élek. Ebben az évben nagy szerepet vállal-
tam a település idõs, segítségre szoruló lakosainak igény felméré-
sére, mellyel segítettem a Paksi Kistérséghez való csatalakozást.
Alapító tagja vagyok a településünkön kétévenként megrendezés-
re kerülõ Kolbásztöltõ és Forraltbor Fesztivál csapatának, mellyel
a 2018-as évben is hozzátettünk a település rendezvényeihez.
Aktív tagja vagyok a 3T Civil Szervezetnek, melynek mûködésén
keresztül feladatot vállalok a településen megrendezésre kerülõ
eseményeken. Segítségnyújtásomra bármikor számíthatnak kép-
viselõtársaim és a Polgármesteri Hivatal dolgozói is.

Kászpári Károly képviselõ, a Pénzügyi Bizottság tagja
– Sem politikus, sem politikus alkat nem vagyok. Nem kívánom fel-
sorolni azt, hogy miket tettem az elmúlt esztendõben, azt meg,
hogy miket nem, azokat meg pláne. Akiket érdekel a falu sorsa, azok
úgy is folyamatosan tájékozódnak. Akiket meg nem, azoknak úgy-
is mindegy, hogy mit írok az általam (általunk) elvégzett munkáról.
Annyit azért (mint a Pénzügyi Bizottság tagja) az illendõség ked-
véért illik leírni, hogy a 2018-as évet költségvetési szempontból jó
kondícióban kezdtük és ugyanez mondható el a 2019-es évrõl is.
Kívánok mindenkinek szerencsés boldog és békés újesztendõt.

Bátainé Réti Márta képviselõ, a Pénzügyi Bizottság tagja
– Szerencsére ismét eredményes évet zártunk, sokat gyarapodott
a település. Tengelic-Szõlõhegyre vonatkoztatva talán csak kisebb
fejlesztésekrõl (járdaberuházás, közintézmények és utak karban-
tartása, stb.) beszélhetek, de ennek oka a várható csatorna-
beruházás. 
Képviselõi munkámat értékelve alaptevékenységemnek 2018-ban
is igyekeztem maradéktalanul eleget tenni, minden döntéshoza-
talban felelõsen részt vettem. Pénzügyi Bizottsági tagként segítet-
tem a testületi ülések elõkészítését a pénzügyi gazdálkodással, költ-
ségvetési célok megvalósulásával, adóügyekkel, segélyekkel kap-
csolatos tervek véleményezésével, módosítási javaslatok elõter-
jesztésével. 
A Tengelici Hírmondó szerkesztése során fontosnak tartom az
aktualitást és a lényegre törõ pontos tájékoztatást, és mindezt úgy,
hogy az újság olvasó-barát maradjon. A közösségi élet szintén szív-
ügyem, de ezen a téren van még mit tenni. Annak ellenére, hogy
az Önkormányzat, az iskola/óvoda, a Faluház és a civil szervezetek
is nagyon sokat tesznek a közösségi szellem alakulásáért, a prog-
ramokra szinte mindig csak a szokásos pár tucat ember mozgó-
sítható. És van még tennivaló az egymás közti kommunikáció te-
rén is, mert az indulatmentes problémafelvetés, mások tisztessé-
gét és jószándékát nem kétségbe vonó hozzáállás, a „nem csak jo-
gok, de kötelességek is” elv alapvetõ lenne a békés egymás mellett
élés gyakorlásához. 
2019-ben helyhatósági választások lesznek, de a ciklus végéig válto-
zatlanul törekedni fogok arra, hogy képviselõként a település érde-
keit szolgáljam. Köszönöm támogatásukat és együttmûködésüket.

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK BESZÁMOLÓJA – 2018.
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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.

FEBRUÁR HÓNAP-
BAN RENDEZVÉNY 

NEM VÁRHATÓ.
Az esetleges változásokról
Facebook oldalunkon és a
plakátokról tájékozódhatnak.
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Tengelici Hírmondó Kiadja: Tengelic Község Önkormányzata 
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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
06-330/509-88577

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 2019. január 29-i ülésén 12 napirendi pon-
tot tárgyalt meg.
A képviselõk beszámolót hallgattak meg a Települési Értéktár
Bizottság 2018. évi II. félévi tevékenységérõl, a Faluház és a
könyvtár 2018. évi munkájáról, valamint a mezõõr 2018. évi te-
vékenységérõl. Az értéktár bizottság többek között felvette a he-
lyi értéktárba, valamint felterjesztette Kiss István Hét törzs szob-
rának adatlapját a Megyei Értéktárba, elõkészítette a Kulturális
Örökség Napjának helyi programját, lebonyolította a „pókban-
gós” kiállítást, a HUNGARIKUM pályázaton 500 ezer forintot
nyert kiállítási pavilonok beszerzésére, megjelent a Tengelici fü-
zetek 1. kötete, melynek szerzõje Farkas Dénes bizottsági tag. 
A Faluház beszámolójában havi lebontásban szerepeltek a ren-
dezvények., melyeken 11.400 látogató vett részt az év folyamán.
A 2018-as évben minden korosztály találhatott neki tetszõ prog-
ramot. A könyvtári beszámoló a statisztikai adatok mellett a
könyvtár szolgáltatásait, állandó programjait, az eseti rendezvé-
nyeket mutatta be. A beszámolók mellett a 2019-es év munka-
terveit is megismerhette a képviselõ-testület. A mezõõr a 2018-
as évben a rendszeres járõrszolgálat teljesítése mellett felmér-
te a földutak állapotát, háztartási szemét illegális lerakójával
szemben járt el, folyamatosan együttmûködött a rendõrséggel.
Módosította a képviselõ-testület a közösségi együttélés alapve-
tõ szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezmé-
nyeirõl szóló önkormányzati rendeletet. A módosításra elsõsor-
ban jogszabályi változások miatt került sor, valamint kiegészí-
tésre került a rendelet a közigazgatási bírság mellett a figyelmez-
tetés szankcióval.
Az önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló
rendelet módosítását is elfogadták a képviselõk. A módosítás a
Polgárõr egyesület névváltozása, a társulás útján ellátott felada-
tokban történt változás és a hatályos rendeletek aktualizálása mi-
att volt indokolt.
Határozatot hozott a képviselõ-testület a házi segítségnyújtás té-
rítési díjának mértékérõl, melyet 150.- Ft/óra összegben állapí-
tottak meg.  A térítési díj várhatóan 2019. április hónapban fe-
lülvizsgálatra kerül.
Arról is döntött a testület, hogy pályázatot nyújt be a Jövõnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz járdák felújítására, Fa-
lunap megvalósításra és az Evangélikus templom fûtéskorsze-
rûsítésének tervezési és engedélyeztetési költségeire. Az igé-
nyelt támogatási összeg több mint 45 millió Ft, az önerõ pedig
3 millió Ft.
A képviselõk elfogadták a Mézeskalács Óvoda nyári zárva tartá-
sának idõpontját. Az óvoda 2019. július 15-tõl 2019. július 28-ig
zárva lesz az általános karbantartás, nagytakarítás elvégzésére
tekintettel. 
Jóváhagyásra került az általános iskola felvételi körzethatárá-
nak tervezete, miszerint a Tengelici Tagiskola felvételi körzete
Tengelic közigazgatási területe.
Polgármester Úr tájékoztatta a képviselõ-testületet a 2019. évi
szabadságának ütemezésérõl, melyet a képviselõk tudomásul
vettek.
Egyhangúlag döntött a testület a TEIT Társulási Megállapodásá-
nak módosításáról, mely a Megállapodás négy fejezetét érinti.
Az ülés végén három lakásbérletre vonatkozó kérelmet bíráltak
el a képviselõk.
Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a te-
lepülés honlapján: www.tengelic.hu.
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