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Önkormányzati választások eredménye  Háziorvosi és Önkormányzati közlemények  Programajánló

Önkormányzati választások 2019.
A 2019. október 13-án megtartott önkormányzati képviselõk és polgár-
mesterek választásán Tengelicen az 1801 fõ választásra jogosult közül
összesen 505 fõ választópolgár adta le voksát a négy szavazókörben. A
részvételi arány nagyon alacsony, mindössze 28 %-os volt, ami alatta
maradt az országos átlagnak. A választópolgárok 1 polgármesterjelölt-
re, 7 önkormányzati képviselõjelöltre, illetve a megyei önkormányzat
esetén 1 listára adhatták le szavazatukat. 

Ugyanerre a napra írta ki a Nemzeti Választási Bizottság a nemzeti-
ségi önkormányzati képviselõk választását is. Annak ellenére, hogy
Tengelicen is kitûzésre került a roma és a német nemzetiségi választás,
jelöltek hiányában nem került sor a települési nemzetiségi önkor-
mányzati képviselõk választására. A szavazásra jogosult nemzetiségi
választópolgárok csak a területi és az országos nemzetiségi önkor-
mányzat listáira voksolhattak.

A választás rendben lezajlott, nem történt rendkívüli esemény, sza-
bálytalanság vagy rendbontás.

A választás eredménye 2019. október 16-án jogerõre emelkedett.

Végeredmény:

Polgármester: Gáncs István

Képviselõk: Bálint József
Budaváriné Balogh Boglárka
Csákvári Károly
Gáncs Tamás József
Kajsza Béla
Szijártó József  

Részvételi adatok szavazókörönként

1. számú szavazókör (Polgármesteri Hivatal): 215 fõ
2. számú szavazókör (Tengelic-Szõlõhegy): 104 fõ
3. számú szavazókör (Tengelic-Jánosmajor): 9 fõ
4. számú szavazókör (Polgármesteri Hivatal): 177 fõ

Az új Testület tagjai: Kajsza Béla, Szijártó József, Budaváriné Balogh Boglárka,

Gáncs Tamás József, Bálint József, Csákvári Károly

Tolnai Lászlóné jegyzõ

„Piros a vér a pesti utcán.
Esõ esik és elveri,
mossa a vért, de megmaradnak
a pesti utca kövein.
Piros a vér a pesti utcán,
munkások, ifjak vére folyt,
- a háromszín-lobogók mellé
tegyetek ki gyászlobogót.”
(Tamási Lajos)

A magyar nép hatvanhárom esztendõvel ezelõtt,
megelégelve a sztálinista diktatúrát és az idegen
elnyomást kelt fel a kommunista hatalom és a
szovjet megszállás ellen. A magyar szabadság-
harc 12 napjának eseményeire településünkön
koszorúzással, ünnepi mûsorral emlékeztünk, s
a faluközpont is zászlódíszbe öltözött.

A községházánál lévõ emlékhelyen az ön-
kormányzat nevében Gáncs István polgár-
mester és Tolnai Lászlóné jegyzõ koszorúzott.

A faluházban iskolánk nyolcadikosai adtak
ünnepi mûsort. Felkészítõjük, osztályfõnök-
ük Budaváriné Balogh Boglárka volt.

(Folytatás a 2. oldalon - Iskolai Hírek)
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Iskolai hírek - 2019. október
Folytatás az 1. oldalról

MMaazzssoolláákkaatt  
aavvaattttuunnkk……

Elsõseinket és szüleiket tettük próbára
több évtizedes hagyományként azon a já-
tékos, sportos vetélkedõn, amelyen diák-
társaik és nevelõik elõtt bizonyítaniuk
kellett. Bizonyítani, hogy joggal kiérde-
melik immár az „iskolás” nevet. Bárki lát-
hatta, hogy milyen nehéz bánni a mazso-
lákkal, ha futni is kell közben. Nem is be-
szélve, ha árnyképes portré alapján kell
megtalálnunk önmagunkat. 

Tanítóikkal, Szekeres Andrea osztályfõ-
nökkel és Klem Ivettel sokat gyakoroltak,
így hát nem lehetett kétséges, hogy min-
den elsõs „átment a tû fokán”. A Mazsola-
avató eskütétele után megérdemelten ve-

hették át a 3.-4. osztály, a diákönkormány-
zat, az igazgató és az óvónõk ajándékát. De
az igazi meglepetés még csak ez után jött:
megszólalt a zene és az elsõsöket utánozva,
közös táncra perdült az összes résztvevõ.

Október 1-jén rendezte meg iskolánk hagyomá-
nyos komplex baleset-megelõzési, elsõsegély-
nyújtó, egészségvédelmi projektjét, melynek
középpontjában a gyalogos és kerékpáros köz-
lekedés állt. A program elméleti feladatai mellett

helyet kapott a kerékpáros akadálypálya, a vérnyomásmérés, új-
raélesztés bemutatása és gyakoroltatása is. 

A program végén az 1. osztályosokat meglepetés is várta. Bí-
ró Ilona Mária ct.r. fõtörzsõrmestertõl vehették át az „Iskola-
rendõr program” ajándékát. Köszönjük a programban nyúj-
tott közremûködését a helyi Vöröskereszt képviseletében
Nagyné Bencze Évának és Királyhalmi Bélánénak is.

„Tûzoltó leszel s katona!”… - pályaorientációs projekt
A tanév rendjében szabályozott kötelezõ tanítás nélküli napon felsõseink a Tolna
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által másodszor is megrendezett
„SzakmaAréná”-n, a szekszárdi PLACC Közösségi téren testközelbõl, úgymond in-
teraktív módon ismerkedhettek a szakképzésben érintett megyei iskolák és cégek
szakmabemutatóival. Alsósaink számára is izgalmasan telt e nap, akik órai keretek
között, „boldogságórákon” ismerkedtek a témával.

… a fodrászmesterség – tán nem véletlenül - igazából csak a lányokat érdekelte.

Élménypedagógia a diáksport napján
Az Európa iskoláit érintõ kezdeményezésben 2010 óta vesz részt intézményünk. A nap során több
sportág, több mozgásforma is tetten érhetõ volt, és a célt, miszerint összesen 120 percet vala-

mennyi tanuló mozogjon, is-
mét túl is teljesítettük. Mindig
valami újat és újabb izgalmakat
tartogat a sportnap megrende-
zése iskolánkban. Idén az él-
ménypedagógia módszereit ve-
tették be kollégáink

A szeptemberi sportnap keretében az 56-os forra-
dalom emlékére hagyományosan rendezett futó-
versenyünkön legjobb eredményt elért tanulóink
a központi ünnepélyen vehették át oklevelüket.

Szijártó József tagintézmény vezetõ

Diákönkor-
mányzatunk
az Állatok Vi-
lágnapja al-
kalmából al-
kotói pályá-
zatot hirde-
tett. A jutal-
mazott szá-
mos alkotás
közül Földi
Flávió és Bu-
davári Liza
m u n k á j á t
tesszük köz-
zé.

KKöözzlleekkeeddééssbbiizzttoonnssáággii  pprroojjeekktt  ––   IIsskkoollaarreennddõõrr   pprrooggrraamm



A HÁZIORVOS KÖZLEMÉNYE
Tisztelt Betegek!

Tájékoztatom Önöket, hogy egy közel 3 hónapos kép-
zésen kell részt vegyek november hónaptól, így szá-
mos alkalom lesz, amikor helyettesítést kell igénybe
vegyek az Önök ellátása érdekében. A bekövetkezett
helyzet az önkormányzattal és a gyógyszertárral
egyeztetésre került.
Elõre is elnézésüket és megértésüket kérem.

Dömötör Zita háziorvos
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Kerékpártúra Györkönybe
Szeptember utolsó szombatján csodás idõben indult el a
posta elõl a 35 fõs lelkes csapat Tengelicrõl a györkönyi Pin-
cehegyre. Az úticélig mintegy 19 km-t kellett letekerni elõ-
ször dimbes-dombos földúton, majd Pusztahencsétõl szi-
lárd burkolatú utakon keresztül. A kétórás út után a „pin-
cefaluba” megérkezve a kellemesen elfáradt kerékpáro-
zók megpihenhettek, körülnézhettek, a gyermekek játék-
kal foglalhatták el magukat.  Még egy pincelátogatásra is
meginvitáltak bennünket. Majd az ebéd elfogyasztása után
kipihenten visszaindultunk Tengelicre. Utunkat a polgár-
õr egyesület autója és egy kisteherautó biztosította.

3T Civil Szervezet

ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNY
Kérjük a lakosságot, hogy a téli idõszakban síkosság-mentesí-
tésre kerüljék a só használatát, mivel az tönkre teheti a frissen
felújított/megépített járdafelületeket és a növényzetet is káro-
sítja. Helyette alkalmazzanak homok, hamu, vagy kálcium-
klorid zöldsó szórást. 

Köszönjük együttmûködésüket. 

VIGYÁZZUNK ÉRTÉKEINKRE!

Tolnai Lászlóné jegyzõ

A szeptemberi iskolakezdést
idén új színnel ünnepeltük
meg. Tanévnyitó istentisztele-
tünkön táskaáldást kapott az
összes megjelenõ gyerek, és
együtt adtunk hálát a lehetõsé-
gért, hogy minden adott szá-
munkra a tanuláshoz. 

A gyülekezet vezetõsége
presbiteri vacsorát tartott,
ahol kötetlenebb formában
tudtak közösséget ápolni, a
feladatokról szót ejteni. 

Október elején a teremtés-
ünnep alkalmából tartottunk
interaktív családi istentiszte-
letet, ahol kicsik-nagyok
együtt díszítették fel az oltárt
és hallgathatták az igét, ad-
hatnak hálát Istennek és kér-

hetnek erõt a meglátott ten-
nivalókhoz. 

A reformáció ünnepét gye-
rekklubbal nyitottuk meg,
ahol kézmûvesség, szabaduló
szoba, játék és éneklés volt a
program. A református temp-
lomban tartott közös istentisz-
teleten adtunk hálát anyanyel-
ven olvasható Bibliánkért és
az elmúlás árnyékában megje-
lenõ megújulásért Istennek. 

A felnõtt istentisztelettel
párhuzamosan kéthetente
gyerek-alkalmakra visszük ki
az alsós és óvodás korúakat.
Ezekre az alkalmakra is szere-
tettel várunk minden érdek-
lõdõt. Füller Mihály 

Evangélikus Gyülekezet

Hírek az evangélikus gyülekezet háza tájáról

22001199..   éévv  tteelleeppüüllééssii   éérrttéékkee  ––
bbaarraannggoollááss  aa  kkaassttééllyybbaann

Szeptember 17-én és 18-án iskolánk diákjai és az óvoda nagycsopor-
tosai a Települési Értéktár Bizottság felhívására buszba, kerékpár-
ra, illetve lovas kocsira pattantak és meglátogatták a felsõtengelici
Gindly-Benyovszky kastélyt.

A kastély jelenlegi tulajdonosa,
Kiss Judit beszélt a gyerekeknek, a
pedagógusoknak és a kísérõ szülõk-
nek a kastély múltjáról és jelenérõl,
majd végigvezette a látogatókat az
épületben a pincétõl a padlásig. Kö-
szönjük Kiss Juditnak a vendéglátást
és a kalauzolást, Pámer Ádámnak, az
önkormányzatnak, a polgárõröknek
és Szabó Zoltán körzeti megbízot-
tunknak, hogy biztosítva a kijutást,
lehetõvé tették ezt az izgalmas,
élménydús kirándulást.

Farkas Zsuzsanna Települési Értéktár Bizottság
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A Tengelici Települési 

Értéktár-Bizottság

szeretettel meghívja 

Önt és kedves Családját

Éves záró rendezvényére, amely

2019. november 23-án (szombaton)

15:00 órakor kezdõdik a

Faluházban(Tengelic, Petõfi u. 9.)

Fellépnek a Mézeskalács Óvoda

nagycsoportosai és a

gitárszakkörösök.

Minden érdeklõdõt szeretettel 

várunk!

EMLÉKEK SSZÜRET IIDEJÉBO"" L
Szeptember elsõ szombatján házi sütemény, bor, ének, zene és tánc fogad-
ta a szüreti mulatságra kilátogatókat Tengelicen. A hagyományos szüreti
felvonuláson a csikósok ostorcsattogással, a népviseletbe öltözött párok
zenével és énekszóval kísérték a bírói pár hintóját. A felvonulást a telepü-
lés több pontján megtekinthették a kíváncsiskodók, ahol a hagyományok-
hoz hûen a kisbíró hangos dobszóval jelezte a látványosság kezdetét. A
Bíróné kikérését követõen a falu központjában színes mûsor szórakoztat-
ta a közönséget. Elsõként a Tengelici Mézeskalács Óvoda Maci csoportos
gyermekeinek szüreti mûsorához tapsolhattunk, majd a Dunaszentgyörgyi
Vadrózsa Népi Együttes és a Kajdacsi Gyöngyvirág Néptánc Együttes tán-
cosai ropták a táncot. Hangszeren a Kóborzengõ Zenekar kísérte õket.   

A hagyományok felelevenítését követõen ünnepi vacsora várta a felvo-
nulókat és a meghívott vendégeket.

A nap végén kezdetét vette a szüreti bál, a hajnalig tartó zenés, táncos
mulatság, ahol a Karaván Zenekar húzta a talpalávalót.

A falu apraját-nagyját összefogó és megmozgató szüreti mulatság Ten-
gelic Község Önkormányzata, a Tengelici Mézeskalács Óvoda, a Tengeli-
ci Általános Iskola, a Faluház és községünk civil szervezeteinek, lelkes ön-
kénteseinek és támogatóinak, valamint a Nemzeti Együttmûködési Alap
támogatói közremûködésével valósult meg. 3T Civil Szervezet
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T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

Benedek Elek
O"szi ének
Búsan járok-kelek a szürke avaron,
Léptem alatt zörög a sárga falevél.
Kis madár énekét immár nem zavarom
Erdo" víg dalnoka, ó, hová lettél?
Hervadva búsul egy-egy kései virág,
Hiába nyílt ki: egy-két napot, ha él.
Nemcsak én vagyok bús, bús az egész világ.
Ím a szello" is szomorú dalra kél.
De félre, bánat, félre! Leszen tavasz még,
Erdo", mezo", tudom, újra kizöldül.
Fejünk felett újra mosolyog majd az ég,
S illat, melegség árad ki a földbül.
Szép lesz az erdo", ó be szép lesz ismét,
Fölcsendül benne a víg madárdal.
S járván az erdo"t bolyongva, el sem hinnéd,
Hogy egykor küzdött a szörnyu" halállal.

IDO"" SEK VVILÁGNAPJA 

TENGELIC-

SZO"" LO"" HEGYEN

2019. OOKTÓBER 119.
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS
ÖSSZEFOGLALÓ
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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 fo-
gadóórát tart a Polgármeste-
ri Hivatalban.

ORVOSI
RENDELÕ

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
(06-20/492-4450)

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.

Telefon: 75/410-222.
Hétköznapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és
ünnepnap: 8 órától másnap
reggel 8 óráig (24 órás ügyelet).

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.
tengelicifaluhaz@freemail.hu

facebook.com/faluhaztengelic

Rendszeres pprogramok
minden csütörtök 14 óra:

Nyugdíjas klub

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.

Novemberi pprogramok

november 16. 18 óra: Libator

Decemberi eelõzetes

december 12-14.: Karácsony-
váró. A részletes programot a
Hírmondó decemberi számában
olvashatják.

december 31.: Szilveszteri bál

A PROGRAMVÁLTOZTATÁS 
JOGÁT FENNTARTJUK!

Az önkormányzati képviselõk és polgármesterek 2019. október
13-án megtartott választását követõen az új Tengelici Képvise-
lõ-testület 2019. október 22-én tartotta meg alakuló ülését.

Elõször a Helyi Választási Bizottság elnöke, Bódai Jánosné
tájékoztatta a megjelenteket a választás eredményérõl, majd
Gáncs István polgármester és a képviselõk a megbízólevelek
átvétele után letették az esküt.

Ezt követõen a testület a törvényi elõírások alapján megálla-
pította a polgármester illetményét, melynek havi összege
bruttó 548.400.- Ft és a költségtérítését, melynek összege ha-
vi 82.269.- Ft. 

A Képviselõ-testület ülésén alpolgármester-választásra is sor
került. A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint a pol-
gármester jelöli az alpolgármestert, és a testület titkos szava-
zással, minõsített többséggel dönt a személyérõl. Gáncs István
polgármester tehát egy társadalmi megbízatású alpolgármes-
terre tett javaslatot Kajsza Béla személyében, akit titkos szava-
záson választott meg a Képviselõ-testület újra alpolgármester-
nek, és aki az ülésen letette esküjét. 

A társadalmi megbízatású alpolgármester a jogszabályok
alapján tiszteletdíjra és költségtérítésre is jogosult. Kajsza Bé-
la alpolgármester tiszteletdíját a képviselõ-testület havi bruttó
75.000- Ft-ban, költségtérítését havi 11.250.- Ft-ban határozta
meg.

Sor került a képviselõ-testület bizottságai személyi összeté-
telének meghatározására és megválasztására. A jövõben is két
bizottság mûködik majd, az alábbiak szerint:

A Pénzügyi Bizottságot ezután is Szijártó József képviselõ
vezeti. Tagjai: Budaváriné Balogh Boglárka és Csákvári Károly
képviselõk.

A Szociális Bizottság elnöke továbbra is Gáncs Tamás József
lesz. Tagjai: Bálint József képviselõ, valamint Pallóné Király
Erika külsõs tag.

Elfogadásra került az önkormányzati képviselõk tiszteletdí-
járól szóló önkormányzati rendelet módosítása. A módosítás
alapján a képviselõ tiszteletdíja (alapdíj) havi bruttó 25.000.-
Ft. Amennyiben a képviselõ bizottsági tag is, akkor a tisztelet-
díja havi bruttó 30.000.- Ft. A bizottsági elnökök tiszteletdíja
havi bruttó 40.000.- Ft. A bizottság nem képviselõ tagjának ha-
vi bruttó 25.000.- Ft tiszteletdíj jár.

Az ülésen a polgármester megbízást kapott a 2020-2024.
évekre vonatkozó gazdasági program elõkészítésére, a jegyzõ
pedig az önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatáról
szóló rendelet felülvizsgálatára.

Jegyzõi tájékoztatót hallgattak meg a képviselõk az õket
érintõ feladatokról, mint a vagyonnyilatkozattételi kötelezett-
ség, a köztartozásmentes adózói adatbázisba történõ felvétel,
képzésen való részvétel, és az összeférhetetlenség esetén szük-
séges teendõk.

Az egyebek napirendi pontban az alábbi határozatok szület-
tek:

- önkormányzati társulási tanácsokba a képviselõ-testület
tagként Gáncs István polgármestert delegálta, helyettesítésére
Kajsza Béla alpolgármestert bízta meg,

- véleményezték a képviselõk az általános iskola felvételi
körzethatárára tett javaslatot,

- új pályázat kiírására került sor az önkormányzat tulajdoná-
ban lévõ 0175/5 hrsz-ú legelõ és szántó értékesítésére, vala-
mint döntés született a 0142/1 hrsz-ú legelõ hasznosítására,

- a járdafelújításokkal kapcsolatos pótmunka igény elfogadá-
sáról szóló 120/2019.(IX.17.) számú képviselõ-testületi határo-
zat visszavonása,

- a pályázati beruházás tervébõl kimaradt járdaszakaszok
építési munkáira 2.054.842.- Ft biztosítása.

Zárt ajtók mögött született döntés elsõ lakáshoz jutók támo-
gatásának odaítélésérõl.

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

Tolnai Lászlóné jegyzõ


