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Március 15-i ünnepségek Szemétgyûjtés Kitüntetõ cím Faluház éves programajánló

Az ünnepség a faluközponton lévõ emlékligetben kezdõdött, ahol a leg-
ifjabb generáció tagjai, az óvodások énekes-táncos mûsorral szerepel-
tek és elhelyezték az emlékezés koszorúját.

Az ünnepi megemlékezés a Faluházban a citera szakkör és a helyi
nyugdíjasklub tagjaival kiegészült iskolás kórus mûsorával vette kez-
detét. A 6. osztályosok a szíveket is ünneplõbe öltöztették, büszkén
felidézve a forradalom eseményeit, hõseit a faluház közönségének.
Felkészítõjük Müller Gabriella osztályfõnök volt.

A mûsort követõen került sor a „Tengelic Községért” kitüntetõ cí-
mek átadására. Gáncs István polgármester, a képviselõtestület dönté-
se értelmében iskolánk két korábbi, kiemelkedõ életpályát befutott
pedagógusát, Temesi Mátyást és Temesi Mátyásnét posztumusz elis-
merésben részesítette. Az elismerést lányuk, Temesi Ágnes vette át. A
2019.évi „Tengelic Községért” kitüntetõ címet Kászpári Károlynak
nyújtotta át. A kitüntetettek életútját a 3. oldalon ismerhetik meg. 

Az ünnepség végén az utóbbi hónap megyei versenyeinek helye-
zettjei részesültek igazgatói dicséretben.

(folytatás a 2. oldalon – Iskolai hírek)

„Jó volt magyarnak lenni…”„Jó volt magyarnak lenni…”
– ünnepi megemlékezés március 15. évfordulóján

Tengelic-Szőlőhegyen a Tengelic-Szőlőhegyért egyesület szervezésében 

emlékeztek meg az 1848-49-es eseményekről A Csapó sírkertben a Települési Értéktár Bizottság koszorúzott

Alig ért véget a tél, máris szükség volt szemétgyûjtésre, így meg-
elõzve az országos „TeSzedd – Önkéntesen a tiszta Magyaror-
szágért” akciót, helyi önkénteseink már február 9-én és márci-
us 14-15-én megtisztították bekötõútjainkat. Köszönet mind-
azoknak, akik Tengelicen és Tengelic-Szõlõhegyen szabadide-
jüket feláldozva, komoly fizikai munkát végezve begyûjtötték a
„termést”. Sajnálatos módon most is volt dolguk elég, mert úgy
látszik, nem lankad a szemetelési és illegális szemétlerakási haj-

lam. A több, mint 100 zsáknyi vegyes szemetet, valamint a nem
zsákolható egyéb hulladékot – gumiabroncs, hûtõszekrény, für-
dõszoba felszerelés, stb. –, mintegy 12 m3-nyi mennyiségben az
Önkormányzat szállíttatta el az ALISCATERRA szeméttelepére.
Mint tudjuk, a szemetelõk mindig arctalanok, de talán olvassák
ezeket a sorokat. Nekik tesszük fel azt a kérdést, hogy vajon mit
szólnának, ha a hozzájuk hasonló szemetelõk az õ portájuk kö-
zelében helyeznék el „szeretetcsomagjaikat”? BRM

SZEZON ELÕTTI SZEMÉTGYÛJTÉS
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Iskolai hírek - 2019. március
Folytatás az 1. oldalról

Diákolimpia kézilabda megyei döntõ
Iskolánk fiúcsapata a IV. korcsoport Simontornyán
rendezett megyei döntõjében az 5. helyen végzett.
Az eredmény értékét növeli, hogy olyan járási, illet-
ve megyeszékhelyi iskolákkal versengve értük el,
akik egyesületi keretben mûvelik a sportágat. Fel-
készítõjük Szabadi Tamás testnevelõ volt

Látogatás a Paksi Atomerõmûben
Rendkívüli fizikaórán vehettek részt hetedikes és nyolcadikos tanulóink
március 1-jén a Paksi Atomenergetikai Múzeumban. A rendhagyó óra
nagyon jó hangulatban telt, a diákok élvezettel bámulták a fizika csodáit. Az
óra után, a múzeumi kiállítást megtekintve szakavatott kalauzolással
ismerkedtek az atomenergetika hazai felhasználásának tárgyi emlékeivel,
berendezéseivel.

Kincses 
Tolna 

Megye
megyei 
értékvetélkedõ

Elsõ ízben vettünk részt a Tolna Megyei Érték-
tár Bizottság hagyományos versenyén, amely-
nek témája idén a megye népmûvészete volt.
A Harcon szervezett értékvetélkedõn tíz álta-
lános és hét középiskolás csapat mérte össze
tudását. A diákok Õcsényrõl, Paksról, Tamási-
ból, Kölesdrõl, Decsrõl, Tengelicrõl, Szek-
szárdról, Szedresbõl, Dombóvárról, Dunaföld-
várról, Bonyhádról és Gyönkrõl érkeztek.

A zsûrit Dr. Say István, a megyei értéktár
bizottság elnöke, Sulyok Balázs megyei fõ-
építész és Komjáthy Tamásné, a Tolna Me-
gyei Népmûvészeti Egyesület elnöke alkotta.

A vetélkedõt több hónapos felkészülés
elõzte meg, melynek során számos elméleti
és gyakorlati feladatot kellett a csapatnak
megoldani. Helyi értéket bemutató prezentá-
ciójukhoz témaként az idén 15 éves Tengeli-
ce Néptánccsoportot választották.

A Cseh István, Horváth Réka, Nagy József
és Solymosi Klaudia hetedikes tanulók alkot-
ta csapat mindössze két ponttal maradt le a
dobogóról, szoros küzdelemben megszerez-
ve az értékes negyedik helyet. Felkészítõik:
Farkas Zsuzsanna, Müller Gabriella és
Tóthné Csapó Sára voltak.

Gratulálunk az értékek megõrzõinek!

Színházlátogatás Pakson
A Budaváriné Balogh Boglárka szervezte programon felsõs diákjaink népes cso-
portja katartikus élménnyel gazdagodott. A Csengey Dénes Kulturális Központ
színpadán a Pannon Várszínház társulata fergeteges sikerrel mutatta be a „Pál ut-
cai fiúk” címû zenés darabot. Molnár Ferenc klasszikus regénye szemléletesen
mutatja be az emberi társadalom természetét, a hõsiességnek, az árulásnak, az
esendõségnek és a hazaszeretetnek állítva példát. Így lesznek Nemecsek, Boka,
Áts Feri és a többi szereplõ örökös kortársaink. Köszönjük önkormányzatunk
támogatását; a programon való részvételhez az utazás ingyenes biztosítását.

„Iskolába indulok, „Iskolába indulok, 
de elõbb belekóstolok…”de elõbb belekóstolok…”

Izgalmas nap volt március 18-a az iskolába készülõ óvodások és szüleik számára
éppúgy, mint a vendéglátó második és negyedik osztályosoknak. A délelõtt fo-
lyamán az „Iskolakóstoló” hagyományos programja keretében látogattak hoz-
zánk a leendõ elsõ osztályosok, játszva ismerkedtek az iskolai élettel, a tanulás
megpróbáltatásaival, leendõ tanítóikkal. A program végén, nevéhez hûen a ne-
gyedikesek látták vendégül õket az ebédlõben megkóstoltatva, közösen elfo-
gyasztva az iskolás kaját. Az intézményvezetõi tájékoztatón csak a szülõk kaptak
házi feladatot, hisz a Kormányhivatal az idén április 11-12-én, 8-19 óra közötti idõ-
pontra tûzte ki az elsõsök beíratását, melyre 17 leendõ elsõs hozzátartozóját vár-
juk az igazgatói irodába.

Szijártó József tagintézmény vezetõ
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Temesi Mátyás 1928-
ban Gindli család község-
ben született. A Soproni
Evangélikus Tanítókép-
zõben szerzett tanítói
végzettséget. Bikácson
egyházi tanítóként kez-
dett dolgozni, majd szü-
lõfalujába visszatérve
nyugdíjba vonulásáig
(1988) itt tanított. Az
1950-es évek elején rövid
ideig a Szekszárdi Járási
Hivatalban mûvelõdési
osztályvezetõként dolgo-

zott. 1955-1988 között látta el a tengelici iskola igazgatóhelyet-
tesi feladatkörét. Az oktató munka mellett nagy hangsúlyt he-
lyezett a nevelésre. Megalakította az iskolai honismereti szak-
kört, nagy szerepe volt az 1960-ban felfedezett honfoglalás ko-
ri temetõ feltárásának elõkészítésében, a régészek munkáját az
önként ott teljesítõ gyerekek bevonásával segítette, velük közö-
sen tárta fel a falu történetét, amellyel nem csak az ismereteket
bõvítette, hanem a hazaszeretetet, a gyökerek tiszteletét is erõ-
sítette. Tengelic történetét több, mint 30 évig kutatta, gyûjtöt-
te. Elkészítette a Pusztai iskolák-tanodák a Gindli családban
(1825-1907) címmel iskolatörténeti munkáját, mellyel a megyei
honismereti pályázat díját nyerte el.

A falu lakosságának, életének, életkörülményeinek jobbá té-
telét segítette az új beruházások megvalósításainak kezdemé-
nyezésével, azok anyagi forrásainak megteremtésével (Tenge-
licet Szedressel összekötõ út, törpe vízmû, új iskola, új posta
építése). Haláláig (25 éven át) volt a megyei tanács tagja, ahol
a faluját, az iskolát képviselte, valamint a tengelici községi ta-
nács elnökhelyetteseként vett részt a közéletben. Életének 61
évére a gyermekközpontúság, az emberek életének, körülmé-
nyeinek a javítása, segítése volt a jellemzõ. Az évtizedeken át
kutatott és gyûjtött falutörténeti anyagot nyugdíjba vonulása
után kívánta könyvvé formálni, amit 1989-ben bekövetkezett
halála hiúsított meg.

Temesi Mátyásné (Farkas Piroska) 1928-ban született
Sárszentlõrincen. A Szarvasi Evangélikus Tanítóképzõben
szerzett tanítói képzettséget. Kezdõ pedagógusként került a
tengelici iskolához, ahol az elsõ tanévekben, a felsõtengelici is-
kolában az 1-8 osztályt tanította. A tengelici iskolában nyugdí-
jazásáig dolgozott pedagógusként. Generációkat nevelt, kirán-
dulásokkal, táborokkal és lovassporttal ismertette meg a gyere-
keket a természet, az állatszeretet szépségeinek és azok tiszte-
letének fontosságára. Oktatói munkájának magas színvonala
elismeréseként több tanéven át a Kaposvári Tanítóképzõ Fõis-
kola tanítási gyakorlatvezetéssel bízta meg. A gyerekek tábo-
roztatását férjével, Temesi Mátyással kezdte szervezni, majd
kisdobos táborok megyei szintûvé válását segítette és vezette
25 éven át. Tengelic község neve, környezetének szépségei
megyeszerte ismertté, maradandó emlékké váltak az itt táboro-
zó gyerekek számára. A falu nyugdíjas klubját 20 évig vezette,
színvonalas programokat, kirándulásokat szervezett. Oktató-
nevelõ munkájának eredményességét generációk igazolják. 

Hosszú termékeny éveik folyamán, önfeláldozó és lelkiisme-
retes munkájuk révén hasznos és megbecsült tagjaivá váltak a
falu közösségének. Tisztességes életükkel mindig példát mu-
tattak, öregbítve ezzel is Tengelic község jó hírét. 

  

Kászpári Károly 1954. szeptember 17-én született Uzdon.
Általános iskoláit is ott kezdte, ám a befejezés már Tengelicen
történt, mivel a család 1962-ben oda költözött. A pályaválasz-
tás nehéz döntését ötletszerûen egy újsághirdetés segítségével
hozta meg, így jelentkezett sütõipari tanulónak, ami sorsdön-
tõnek bizonyult, mert megtalálta igazi hivatását. Miután szek-
szárdi és elsõsorban tengelici mesterétõl, Jilling Endrétõl, meg-
tanulta a szakmát és eltöltött néhány buktatóktól sem mentes
évet az iparágban, 2003-ban megnyitotta saját pékségét, ahol
mesterségét azóta is változatlan lelkesedéssel és elkötelezettség-
gel mûveli.

Bár nem Tengelicen
született, mégis a kezde-
tektõl fogva tengelici-
nek érezte magát, így
természeténél fogva ha-
mar a közösségi élet köz-
ponti alakjává vált. Kez-
deményezéseivel, tenni
akarásával és szervezõ-
képességével mindig ar-
ra törekedett, hogy Ten-
gelic több legyen, mint
egy átlagtelepülés. 

Közéleti tevékenysé-
gét a sportegyesületben

kezdte, ahol 8 évig volt vezetõségi tag tömegsportosként, mely
idõszak alatt hétköznapokon 80-100 ember szórakozását szer-
vezte. Az egyesület elsõsorban a focirajongókat tömörítette,
de a rendszeres kispályás bajnoksági meccsek és az egyéb
sportrendezvények nagy népszerûségnek örvendtek a lakos-
ság körében.

Kászpári Károly nevéhez fûzõdik a falu filmes dokumentá-
ciójának ötlete is, ami úttörõ gondolatnak számított, hiszen az
1980-as években a technika még gyerekcipõben járt. Javaslatá-
ra 1988-ban a TSZ vásárolt egy VHS videokamerát, és bár nem
tudták, hogy miként lehet ebbõl filmarchívum, megkezdõdött
a jelentõsebb események filmre rögzítése. Kászpári Károly ka-
mera kezelésével megörökítésre kerültek a TSZ közgyûlések,
az ünnepélyes aratás kezdések, a bálok, szüreti felvonulások,
nõnapi ünnepségek, és ezek a dokumentumok még mindig
rendelkezésre állnak. A filmek a népfõiskola programsorozatá-
ban a „Régi filmek mozija” keretében tekinthetõk meg.

Ezzel a háttérrel nem csoda, hogy a kábel TV szintén korán
belépett a tengeliciek életébe, amit rengeteg utánajárás, egyez-
tetés, támogatók keresése és közvélemény kutatás elõzött
meg. Egy 4-6 fõs csapat tagjaként Kászpári Károlynak is kö-
szönhetõ, hogy 1990-re Tengelicen már 20 TV csatorna volt
nézhetõ az általános közszolgálati 2-vel szemben, így növelve a
tájékozódási és szórakozási lehetõségeket. A kábel TV rend-
szer tette lehetõvé a helyi FaluTV adásainak beindítását is, ami
szintén ennek az amatõrként is profi csapatnak az ötlete és
munkájának gyümölcse volt. A maga nemében egyedülálló
adássorozat saját gyártású mûsorokat (mint az esti mese, hír-
mûsor, tudósítások), valamint hirdetéseket, közérdekû tudni-
valókat sugárzott. 

A FaluTV megszûnése után Kászpári Károly továbbra is hû
maradt a kamerához, de manapság már csak úgymond saját
szórakozására készít filmeket. De ezek a már technikailag és a
szerkesztést/rendezést tekintve is igényesebb filmek továbbra
is a közélet eseményeit örökítik meg, így folytatva Tengelic ké-
pes történetének rögzítését. 

Kászpári Károly hívõ emberként a hitközösségi életébõl is
tevõlegesen veszi ki részét. Az evangélikus gyülekezetben már
évtizedek óta presbiterként tevékenykedik és ha szükség úgy
hozza, az egyéb felekezetek is számíthatnak segítségére. Mint
például, amikor a református templom már 30 éve nem mûkö-
dõ toronyórájának javításáról volt szó. Mesterembert keresett,
árajánlatot kért és megszervezte az adománygyûjtést, mivel az
egyház nem tudta elõteremteni a szükséges pénzalapot. A si-
ker érdekében az adománygyûjtéshez olyan hiteles emberek
segítségét kérte, akik szavára könnyebben megnyíltak az ada-
kozás csatornái. Az óra megjavítását követõen a mûködtetés-
rõl is õ gondoskodott. 

Szociálisan érzékeny emberként a határon túl élõ magyarság
sorsa sem közömbös számára. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint hogy az 1990-es évek rendszerváltozási hulláma idején se-
gélyadomány szállítást szervezett a Ceausescu rémuralmát
megszenvedett erdélyi magyarság számára, Kézdivásárhelyre.
Természetesen nem egyedül, de adományt gyûjtött, szállítójár-
mûvet szervezett, a küldetéshez embereket toborzott és az uta-
zás minden momentumát filmre rögzítette. A segélyadomány
célba juttatása után pedig aktívan közremûködött a két telepü-
lés közötti kapcsolatfelvétel létrehozásában. És 25 évvel késõbb
ugyanez a segítõkészség készteti cselekvésre a kárpátaljai test-
vértelepülésünkön, Szõlõsgyulán élõ magyarjaink esetében is.

„TENGELIC KKÖZSÉGÉRT” KKITÜNTETO" CÍM 22019.
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T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

RadRadnóti Miklnóti Miklós: Áprilisós: Április

Ragyogó rügyre ült le most a nap,
s nevetve szamárfület mutogat.

Madárfi erre eltátja csõrét,
hunyorg feléje a nevetõ rét,

s a bárány is csodálkozik. Csoda,
hogy nem billen ki száján fogsora.
Ragyogó rügyön álldogál a nap,
indulni kész, arany fején kalap.

Fiatal felhõ bontja fönt övét,
s langyos kis esõt csorgat szerteszét,

a rügy kibomlik tõle és a nap
pörögve hull le és továbbszalad.

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ
2019. február 25, 2019. március 12, 
2019. március 18, 2019. március 26.

A képviselõ-testület 2019. február 25-én
rendkívüli ülést tartott, melyen a „Vízi-
közmûvek energiahatékonyságának fejlesz-
tése” megnevezésû pályázat támogatási ké-
relmének benyújtásáról döntött. A támoga-
tással érintett, eszközbeszerzésre irányuló
fejlesztés teljes költsége 50 % önrészbõl (sa-
ját forrás) és 50 % vissza nem térítendõ tá-
mogatásból áll. A 4.060.000.- Ft pályázati ön-
erõt a 2019. évi költségvetési tartalékkeret-
bõl biztosítja az önkormányzat. 

A 2019. március 12-én megtartott
rendkívüli ülésen 5 napirendet tárgyaltak
meg a képviselõk. Kihirdette a képviselõ-
testület a „Tengelic belterületen járdák
felújítása” tárgyú beszerzési eljárás nyer-
tesének a Daru-Bau 64. Kft.-t bruttó
24.101.044.- Ft ajánlati áron. Az önkor-
mányzat még 2018-ban nyert az Aradi ut-
ca, a Gindli utca, a Petõfi utca és a Rákó-
czi utca egy-egy járdaszakaszának felújítá-
sára 14.998.918.- Ft támogatási összeget,
melyet 9.102.126.- Ft önerõvel kell kiegé-
szíteni. A felújítások március 25-tõl május
31-ig tartanak.

A testület az önkormányzat üzleti va-
gyonát képezõ 0442 hrsz-ú, a 0443 hrsz-ú
és a 0444 hrsz-ú szántót haszonbérbe
adásra kijelölte. Kettõ határozat született
a TEIT-tel kapcsolatban. Az egyik határo-
zatban a képviselõ-testület egyetértett
Madocsa, Dunapataj és Györköny települé-
sek társulásba történõ felvételével, a másik
határozatban döntöttek a TEIT Társulási
Megállapodásának módosításáról.

(folytatás a 6. oldalon)

A Települési Értéktár Bizottság
alkotói - és fotópályázatot

hirdet,
témája a 2019-es év települési értéke
a Gindly-Benyovszky kastély.

Az alkotásokból októberben kiállítást rendezünk, a legjobbakat 
a novemberi projektzáró ünnepségen is kiállítjuk és jutalmazzuk.

A kastély fényképezésére négy alkalommal lesz lehetõség:
május 29-én és 31-én délután 14-16 óráig, 

szeptember 21-én délután 14-16 óráig
és 22-én délelõtt 10-14 óráig.

A pályázatra beadott fotók nyomtatását vállaljuk.
Érdeklõdni a 74/532-003-as és a 30/600-89-12-es telefonszámokon 

és a tengelici.ertektar@gmail.com e-mail címen lehet. 
Tartalmas idõtöltést, felkészülést kívánunk mindenkinek! 

Települési Értéktár Bizottság tagjai



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.

Áprilisi pprogramok:

április 11. 17 óra: Költészet napi
versfelolvasás
április 13. 17 óra: Acálmagnó-
liák – a Kalocsai Thália Társulat
elõadása
április 26. 19 óra: Dalárda a
Medinai Tamburazenekar köz-
remûködésével

Májusi eelõzetes:

május 9. 17 óra: Gyermekáldás
c. fényképkiállítás megnyitója
május 11.: Civilolimpia – aján-
dékmûsort ad Maksa Zoltán
humorista
május 24. 14 óra: Gyermeknapi
színház

FELHÍVÁS
Április közepéig továbbra is
várjuk a Faluház „Gyermekál-
dás” c. kiállításához a régi
gyermekfotókat. A képeket
Pámer Ildikónál (06-30/996-
4130) lehet leadni. Köszönjük.
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS
ÖSSZEFOGLALÓ

Tengelic 2019. április, 6. oldal

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
Müller Tamásné 

(06-30/509-8577) 
és Kutlák Szilvia.

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).

ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA
Dr. Horváth Tamás Miklós ügyvéd (telefon: 06 30 237 4066)
minden hónap elsõ és harmadik keddjén 13:00 – 17:30 óra
között ügyvédi fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatalban.

(folytatás az 5. oldalról)
A képviselõk az ülésen elfogadták a civil szervezetek 2018.

évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámoló-
it, valamint a benyújtott igények alapján 2019-ben 10 civil szer-
vezetet összesen 3.780.000.- Ft összegû támogatásban részesí-
tettek. A támogatásokat a civil szervezetek elsõsorban mûkö-
désre igényelték. Utolsóként három önkormányzati tulajdon-
ban lévõ szántó értékesítésre kijelölésérõl született határozat.

  
2019. március 18-án Tengelicen és 19-én Szõlõhegyen köz-

meghallgatást tartott a képviselõ-testület. A közmeghallgatáson
Polgármester Úr tájékoztatta a megjelenteket a 2018. évi gazdál-
kodásról és ismertette a 2019. évi költségvetést és a fejlesztési
terveket. Ezt követõen kérdéseket tehettek fel a lakosok. Tenge-
licen 14 lakos, Szõlõhegyen 32 lakos vett részt a közmeghallgatá-
son. A 18-ai közmeghallgatásos ülésen három határozatot is elfo-
gadott a testület. A Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívással élt a testület felé, melyet elfogadva döntöttek arról a
képviselõk, hogy a Mézeskalács Óvodában a nyári zárva tartás
helyett 2019. július 15. napjától 2019. július 28. napjáig ügyelet
biztosításával látja el az önkormányzat az óvodai nevelést, melyet
a köznevelési törvény szerint folyamatosan szeptember 1-jétõl
következõ év augusztus 31-ig biztosítani kell. Az óvodavezetõ ja-
vaslatára a testület a 2019/2020-as nevelési évre a Tengelici Mé-
zeskalács Óvoda beíratási rendjét az alábbiak szerint határozza
meg: 2019. április 24-én és 25-én 08.00-16.00 óra között. 

2019. március 26-án tartotta rendes ülését a képviselõ-testület.
Az ülésen módosították a képviselõk az önkormányzat 2019. évi
költségvetésérõl szóló rendeletet. A módosítás oka az önkor-
mányzati rendeletnek a magasabb szintû jogszabályokkal való
összhangjának megteremtése volt, elõirányzat változás nem tör-
tént. Új rendeletet alkotott a képviselõ-testület a Polgármesteri
Hivatal konyhájáról étkeztetettek térítési díjairól. A térítési díjak
2019. május 1-jétõl átlagosan 12%-kal emelkednek, tekintettel ar-
ra, hogy a térítési díjak 2016. áprilisa óta nem változtak, viszont
mind a nyersanyagok ára, mind a rezsiköltségek emelkedtek. 

Az új térítési díjak: vendég étkezési térítési díj 830.- Ft/nap,
szociális étkeztetés 610 Ft/nap, óvodai étkeztetés 495 Ft/nap és
az iskolai étkeztetés 640 Ft/nap. A képviselõ-testület elfogadta az
önkormányzat 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervét, mely
tartalmazza a bölcsõde építését és belterületi járdák felújítását. 

A testület arról is döntött, hogy újabb 5 évre kijelöli Balogh Jó-
zsef Nagydorogi vállalkozót a nem közmûvel összegyûjtött ház-
tartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátá-
sára. A szolgáltatás díja továbbra is 1700.- Ft/m3 marad.

Véleményezésre került Kölesd Község és Fadd Nagyközség te-
lepülésrendezési terveinek dokumentációja, valamint a Fadd és
Környéke Gyepmesteri Társulás társulási megállapodásának mó-
dosítása. A társulási megállapodás módosítását az indokolta,
hogy Õcsény Önkormányzata kilépett a társulásból.

A képviselõk elfogadták a Szõlõsgyulai testvértelepülési kap-
csolattartásról szóló beszámolót.

Az egyebek napirendi ponton belül jóváhagyásra került az ön-
kormányzat új közbeszerzési szabályzata, mely 2019. április l-tõl
hatályos. A testület hozzájárult egy ingatlant terhelõ, az önkor-
mányzat javára bejegyzett visszavásárlási jog törléséhez. Végül
kettõ szolgálati lakás kiadásáról döntöttek a képviselõk. 

Az ülés végén Polgármester Úr tájékoztatta a képviselõ-tes-
tületet három településnek a TEIT-hez való csatlakozásának
helyzetérõl, a járdafelújításokról, a temetõben új vízhálózat ki-
építésérõl, valamint az orvosi ügyelettel kapcsolatos statiszti-
kai adatokról.

Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a
település honlapján: www.tengelic.hu. 

Tolnai Lászlóné jegyzõ


