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TARTALOMBÓL: Karácsonyváró és Játszóház  Javaslattétel kitüntetõ címre  Libator képekben

Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igaz boldogság
Szállna a világra.
(Ady Endre)

MINDEN
KEDVES
OLVASÓNKNAK
ÁLDOTT, BÉKÉS,
ÖRÖMTELI
KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK!

Felhívás javaslattételre
Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete javaslattételi felhívást tesz közzé „Tengelic Községért” kitüntetõ cím
2020. évi adományozására. A cím adományozására javaslatot tehetnek a képviselõ-testület tagjai, a községben mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, közösségek, gazdasági szervezetek, bármely tengelici lakos.
„Tengelic Községért” kitüntetõ cím adományozható 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 végeztek
és ennek révén a község értékét növelõ maradandó eredményeket értek el.

A kitüntetõ cím posztumusz elismerésként is adományozható, amennyiben az elismerésre érdemes személy a
kitüntetõ cím alapítása óta eltelt idõszakban hunyt el. Különösen indokolt esetben a képviselõ-testület ezen szabály
mellõzésével is hozhat döntést a posztumusz cím odaítélésérõl.
Az írásba foglalt javaslatokat 2020. január 31. napjáig kell
a Képviselõ-testületnek címezve a Polgármesterhez benyújtani.
A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell a személy
(szervezet) adatain kívül a személynek (szervezetnek) a javaslat alapjául szolgáló tevékenységének bemutatását.
Az elõkészítés és döntés során csak a kezdeményezésre
megjelölt határidõig beérkezett és az ismertetett feltételeknek megfelelõ javaslatok vehetõk figyelembe.
Gáncs István polgármester
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Iskolai hírek - 2019. november

Folytatódik az Iskola
Rendõre Program
A korrekt együttmûködésnek köszönhetõen közlekedésbiztonsági rendezvényünk állandó szereplõi a Paksi Járási Rendõrkapitányság munkatársai és a helyi polgárõr egyesület is, akiknek ezúton köszönjük a segítségét. Itt mutatkozott be elsõként a tanulóknak Szabó Zoltán körzeti
megbízott rendõrünk, aki a gyerekek legnagyobb örömére magával hozta állandó segítõjét, a járõrkutyáját is.

Városkörnyéki mezei futóverseny
- Õcsény 2019.október 18.
Népes csapattal, dobogós helyezéseket szerezve, eredményesen képviseltük
iskolánkat az idei tanév elsõ városkörnyéki diáksport-versenyén az õcsényi
repülõtéren rendezett mezei futóversenyen.
Gratulálunk az elért eredményekhez:
Csapatban
I. korcsoportos lányok 4. helyezés
I. korcsoportos fiúk 5. helyezés
II. korcsoportos lányok 2. helyezés. A csapat tagjai: Kis Letícia, Kis Titanilla, Balogh
Krisztina, Horváth Alexa, Horváth Gizella
II. korcsoportos fiúk 6. helyezés
III. korcsoportos lányok 4. helyezés
III. korcsoportos fiúk
IV. korcsoportos lányok
IV. korcsoportos fiúk 1. helyezés
A csapat tagjai: Séta Máté, Kis Rómeó,
Nagy József, Cseh István, Száraz Balázs

Egyéniben
Budavári Luca 4. helyezés
Hóbor Bence 10. helyezés

Séta Míra 2. helyezés
Kosztics Szabolcs 10. helyezés
Lusinszki Fruzsina 23. helyezés
Király Dávid 4. helyezés
Séta Máté 3. helyezés

ADY ENDRE
A TÉLI MAGYARORSZÁG
Magyar síkon nagy iramban át
Ha nyargal a gõzös velem
Havas, nagy téli éjjelen,
Alusznak a tanyák.
Olyan fehér és árva a sík,
Fölötte álom-é
éneket
Dúdolnak a hideg szelek.
Vajon mit álmodik?
Álmodik-e
e, álma még maradt?
Én most karácsonyra megyek,
Régi, vén, falusi gyerek.
De lelkem hó alatt.
S ahogy futok síkon, telen át,
Úgy érzem, halottak vagyunk
És álom nélkül álmodunk,
Én s a magyar tanyák.

A MÉG HATÉKONYABB
POLGÁRÕRSÉGÉRT

Felkészítõik: Szekeres Andrea és Szabadi Tamás voltak.

Szijártó József tagintézmény vezetõ

Polgárõrségünk két új Piaggio Liberty robogóval gazdagodott, melyeket ünnepélyes keretek között október 25.-én vehettünk át Budapesten a TEK központjában.
Az új szerzeményekkel igyekszünk
még biztonságosabbá tenni településünket és környékét.
Az idõjárástól függõen reméljük, hogy
robogós járõreink minél többször lesznek láthatók az utcákon.

Budavári József
Tengelici Polgárõr Egyesület
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LIBATOR – Tengelic 2019. november 16.
„Ki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik.”
Ez a veszély már nem fenyegeti azokat, akik részt vettek a Faluház
Márton napi Libatoros vacsoráján. A szervezõk gondoskodtak arról,
hogy az 5 fogásos lakoma során bõségesen kerüljön lúd az asztalra,
így véve elejét a szólásmondás szerinti veszélynek.
A következõ étkek kerültek felszolgálásra:
Libatöpörtyû-krém, libakocsonya, sült libamáj
Liba raguleves rókagombával megbolondítva
Ludaskása töltött libanyakkal
Libasült birsalmás párolt káposztával és hagymás krumplival
Lúdláb szelet
És hogy jobban csússzon ez a sok libaság, az egyes fogásokhoz hozzáillõ borokat kóstolhattak a vendégek. A vacsora végén pihenésképpen a Dörömbõ Kompánia „Bormelléki Történetekkel” szórakoztatta a nagyérdemû közönséget.
BRM
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ORVOSI
RENDELÕ
CSALÁDORVOS
Drr. Döm
mötörr Zita
a

Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284
7054 Tengelic
Rákóczi u. 8.
Rendelési idõ:
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-S
Szõlõhegy
Szerda
08:00 – 10:00

FOGORVOS
Tengelic, Rákóczi u. 8.
szám alatti rendelõben.
Rendelési idõ:
kedd: 09:30-117:00 óra

(Sürgõs esetben a szolgáltatás a dunaszentgyörgyi,
vagy a gerjeni rendelõben
is igénybe vehetõ.)
Csecsemõ tanácsadás
Kedd
08:00 – 10:00
Iskolaorvosi rendelés
Csütörtök
11:00 - 12.00
Belgyógyászati szakrendelés
Szerda
10:00 - 12:00
Házigondozó
Müller Tamásné (06-30/5098577) és Kutlák Szilvia
(06-20/492-4450)

KÉPVISELÕTESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ
A képviselõ-testület 2019. november 19-én tartotta soron következõ ülését. Az ülésen egyhangúlag elfogadták az önkormányzat 2019. évi költségvetésének 4. számú módosítását, melynek
következtében a költségvetés fõösszegei 443.823.019.- Ft-ra
emelkedtek.
Tájékoztatót hallgattak meg a képviselõk a 2019. évi költségvetés I-III negyedévi végrehajtásáról, mely alapján megállapítható, hogy a bevételek és kiadások teljesülése az idõarányos szintnek megfelelõen alakult, a bevételek néhány jogcím tekintetében azt meg is haladták.
Megalkotta a képviselõ-testület az Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet. A módosítás a hatályos
jogszabályokhoz és a kialakult gyakorlathoz való igazítást szolgálja. A függelékek az önkormányzati választás eredménye alapján változtak. (képviselõ-testület tagjai, bizottságok tagjai).
Az önkormányzati szolgálati lakások bérleti díjairól rendelkezõ
önkormányzati rendelet módosítása is elfogadásra került, melynek alapján a bérleti díjak 2020. január 1-jétõl 10%-kal megemelkednek.
Szintén 10%-os mértékû emelést hagytak jóvá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjára vonatkozóan is, ami érinti a Szolgáltatóház, a könyvtár, az ebédlõ és konyha, a Faluház,
a szõlõhegyi mûvelõdési ház és a szõlõhegyi kirendeltség bérelhetõ helyiségeit.
Döntések születtek az önkormányzat tulajdonában lévõ ingatlanok- szántók és beépítetlen területek - értékesítésérõl és bérbeadás útján történõ hasznosításáról.
A testület az Óvoda épület központi fûtéséhez kapcsolódó kazán
korszerûsítési munkák végzése, valamint az épület padlásterének
hõszigetelési munkái tárgyú beszerzési eljárás nyertesének a
PATTI KFT-t hirdette ki 12.726.035 Ft-os ajánlati ár mellett.
Elfogadták a képviselõk a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás
Megállapodásának módosítását, mely módosítás a társulás tagjainak felsorolását érintette, tekintettel arra, hogy a választások
után néhány polgármester személye változott.
Az alpolgármester javaslata alapján döntött arról a képviselõ-testület, hogy Gáncs István polgármestert két havi illetményének
megfelelõ összegû jutalomban részesíti az elmúlt öt évben és a
2019-es évben végzett munkájának elismeréseként.
Az ülés végén polgármester úr tájékoztatta a testületet az elvégzett és az aktuális feladatokról.
Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a település honlapján: www.tengelic.hu.
Tolnai Lászlóné jegyzõ

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ
7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650
NYITVA TARTÁS
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
Rendszeres programok
minden csütörtök 14 óra:
Nyugdíjas klub

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.
Decemberi programok

december 12-14.: Karácsonyváró. A részletes programot
az 1. oldalon láthatják
december 31.: Szilveszteri bál.
A részleteket az 3. oldalon találják.
A PROGRAMVÁLTOZTATÁS
JOGÁT FENNTARTJUK

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.
(evangélikus parókia)
Nyitva tartás:
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, T olnai u . 2 . s z.
Telefon: 75/410-222.
Hétköznapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és
ünnepnap: 8 órától másnap
reggel 8 óráig (24 órás ügyelet).

IMPRESSZUM

Kedves Gyerekek!
Az idén is lesz Szünidei Játszóház a Sportcsarnokban! Idõpontja: 2019. december 28. A programok 11 órától 17 óráig
tartanak, közben energiapótló zsíroskenyérrel, szörppel, szaloncukorral és gyümölccsel kínálunk minden kedves játszótársat. A részleteket keressétek a plakátokon!
Hozzátok el szüleiteket, nagyszüleiteket is! Mindenkit szeretettel várunk!
3T Civil Szervezet

TEIT
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás

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.
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