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Remélve, hogy a szeretteikkel eltöltött
karácsony mindannyiuk számára igazi
testi, lelki feltöltõdés volt, így hittel és bi-
zakodással tekintenek az új esztendõre. 

Ilyenkor nagyon fontosnak tartom,
hogy polgármesterként értékeljem az
elõzõ év eseményeit, valamint az elért
eredményeket, és hogy vázoljam az új
évre vonatkozó önkormányzati szintû
elképzeléseket. Ezt most mégsem te-
szem, hiszen a helyhatósági választá-
sok kapcsán részletesen értékeltem
nem csak az éppen lezárult évet, ha-
nem az elõzõ 5 év történéseit is, forint-
ra lebontva a megvalósult beruházáso-
kat. Szerencsére ezúttal is „gazdag volt
a termés”, amire joggal lehetünk büsz-
kék. Kérem, vegyék elõ a Hírmondó
októberi számát és olvassák el ismét az
értékelést, mert kevés település dicse-
kedhet hasonló sikerekkel. 

A jövõbeni tervekrõl azonban korai
még beszélni, hiszen a koncepciót
nem csak 2020-ra kell kidolgozni, ha-
nem az új 5 éves önkormányzati cik-
lusra vonatkoztatva is. A részletes gaz-
dasági terv márciusra készül el, mely-
rõl a szokásos fórumokon tájékoztatni
fogjuk Önöket is. Természetesen a ter-
vek tartalmazzák majd az Önök által
hozzánk eljuttatott kívánságait, ötlete-
it és elvárásait is, hiszen egy önkor-
mányzat a lakosság igényeit kell, hogy
elsõdlegesen figyelembe vegye. Ez-
úton mondok köszönetet Önöknek,
hogy részt vettek ebben a munkában,
komolyan vették a „közösen a közös
eredményekért” elvet és javaslataikkal
segítettek értelmes és hasznos célokat
kitûzni magunk elé. 

Bízva településünk további gyarapo-
dásában kívánok Önöknek boldog és
szerencsés új esztendõt egészségben,
biztonságban és szeretetben.

Gáncs István polgármester

Egy újabb év zárult le a Tengelici Telepü-
lési Értéktár Bizottság munkájában. Sok
minden történt ebben az évben is, ami-
rõl nov. 23-án a záró, nyilvános gyûlésen
számoltak be, ill. mutatták be kiállítás for-
májában a meghívott vendégeknek, a dí-
jazott alkotóknak és az érdeklõdõknek.

A rendezvényt az óvoda Maci csoport-
ja, ill. a gitárszakkörösök nyitották meg.
Ezután dr. Kalotás Zsolt értékelte az Év
települési értéke a Gindly-Benyovszky
kastély fotópályázatra érkezett képeket
és átadta a jelenlévõ fotósoknak a TÉB
ajándékait. Ezt követõen Tóthné Csapó
Sára a TÉB elnök-helyettese ismertette
hónapról hónapra a bizottság ezévben

végzett munkáját. A beszámoló közben a
már adatlappal rendelkezõ települési ér-
tékekrõl és az éves munkájuk során ké-
szült fényképekbõl is láthattak kivetítve
néhányat a megjelentek. 

Ezt követõen az Év települési értéke a
Gidly-Benyovszky kastély alkotói pályá-
zatra érkezett pályamunkák alkotóinak
díjazása következett. Az alkotásokat a ki-
állításon meg is tekinthették a jelenlévõk.
Majd egy kis ajándékkal köszönte meg
azoknak a civil szervezeteknek, egyhá-
zaknak, közintézményeknek, magánem-
bereknek a támogatását, akik a 2019-es
évben segítették a TÉB munkáját.  

Folytatás és képek a 3. oldalon
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Iskolai hírek - 2020. január
Ember, ember, December,
Hideg morcos medve,
Sûrû havat szitálva,
Kiült a hegyekbe.

A 4. osztályosok kedves műsorral köszöntötték a

Mikulást a faluház színpadán, aki minden alsós-

nak csomaggal kedveskedett. Felkészítőjük Far-

kas Zsuzsanna osztályfőnök volt.

„Karácsony 
készül emberek…”

A téli szünetet megelõzõ nap
iskolai hagyományaink sze-
rint az ünnepvárásról, az aján-
dékkészítésrõl szól. A projekt
elmaradhatatlan részei: az
ötödikesek ünnepi mûsora, a
valamennyi tanulónak jutta-
tott ajándékcsomag és a ját-
szóház. Az ötödikesek kará-
csonyi mûsorát Szabadi Ta-
más osztályfõnök állította
színpadra.

Az ünnepi program sikeréhez sokan, sokféleképpen járultak hozzá, melyért ez-
úton mondunk köszönetet. A Felnövekvõ Nemzedékért Alapítvány jóvoltából az elõ-
adás után minden iskolás gyermek ajándékcsomagot vehetett át, melyet a szülõi mun-
kaközösség tagjai állítottak össze és osztottak ki. Az osztályokba visszatérve a tanulók
különféle ajándékokat és díszeket készítettek, melyekkel remélhetõleg nagy örömet
okoztak otthon szeretteiknek.

Az év utolsó hónapjai a hagyományok ápolása,
az ünnepvárás jegyében telt az intézményben
és – ha az idézett gyermekdal szerint a hóval
adós is maradt a december - szinte valamennyi
nap tartogatott valami meglepetést.

Nemzetiségek és kultúrák hete
November utolsó hetében zajlott iskolánk legnagyobb
projektje, melynek célja a Magyarországon élõ kisebbsé-
gek kultúrájának megismertetése. A projekthéten szinte
az összes tantárgy és valamennyi évfolyam érintett volt,
melynek külön érdekessége a zombai nemzetiségi tánc-
csoport bemutatkozása, az azt követõ táncház, és a mold-
vai zumba volt.

Az utóbbi évek legtartalmasabb kiállítását rendezhet-
tük az órákon készült színvonalas tanulói produktumok-
ból, mely a tanulók mellett az iskolába érkezõ szülõket,
látogatókat is számos érdekességgel várta a fõépület au-
lájában. A projekt kiemelt programja volt a november
27-én, a faluházban rendezett „TD-FAKTOR” (Tengelicer
Deutsch-Faktor) elnevezésû német nyelvû ének- és sza-
való verseny.

A zsûrinek ismét nehéz dolga volt a 62 fõs mezõnybõl a
korosztályonkénti gyõztesek kiválasztása, akik az oklevél
mellé tárgy- és könyvjutalmat, édességet vehettek át. Fel-
készítõ tanáraik: Kolep Ingrid és Szabó Anett Laura voltak.

1-2.
3-4.
5-6.
7-8.

Kuner Hanna
Katz Dóra
Tóth Alíz
Molnár Máté

Nagy Gergõ
Balogh Krisztina
Horváth Máté
Popp Melitta

Szabó Emese, Szabó Péter
Bálint Maja
Tóth Alexander
Nagy József

Budavári Luca, Kántor Milán, Budavári Liza, Gyöngyösi László
Balog Melissza, Bencze Richárd
Szabó Gergõ
Horváth Izabella

Osztályok 1. helyezett 2. helyezett                 3. helyezett                                                   Különdíjasok

Ragadozó madarak testközelbõl – sólymok a tengelici sportcsarnokban
Sokat, sokféle módon beszé-
lünk, hallunk a természet vé-
delmérõl és szeretetérõl, de
azt igazán csak megtapasztal-
va tudjuk értékelni. Ebben se-
gített az a nem mindennapi él-
mény, melynek részesei voltak
tanulóink a közelmúltban.

El tudjuk azt képzelni,
hogy autónkban, az ülések
támláin, a hátunk mögött ra-
gadozó madarakkal utazzunk,
hogy bemutatókat tartva jár-
juk az országot? Pedig, ilyen
emberre találtunk a hivatásos
solymász, ritka foglalkozását
választó Kisteleki Gergely
személyében.

A bemutatón Réka, Oszi és
Kojot, a három harris sólyom
egész idõ alatt a legtermésze-

tesebb módon viselkedett.
Több éves, türelmes munka,
de leginkább feltétlen szere-

tet és odaadás van abban,
hogy a madarai, ahogyan õ fo-
galmaz, a társuknak tekint-
sék. Saját tapasztalataival szí-
nesített elõadásából csupa ér-
dekességet tudhattak meg a
gyerekek a madarakról.

Jelenleg 32 lakója van bu-
dapesti otthonának a hollótól
a héján, a baglyon át a vadli-
bákig. Albérlõinek többsége
mentett állat. Akik ismerik a
tevékenységét és sérült mada-
rat találnak, azoktól számta-
lan hívást kap, vagy éppen a
Hortobágyi Madárkórház ri-
asztja, ha menteni kell.

(folytatás a 3. oldalon)
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(folytatás a 2. oldalról)
És õ menekít s ápol, hogy aztán a felépü-
lése után, újra visszaengedhesse a szár-
nyast a természetbe. Így hát gyarapszik az
otthon lakóinak száma folyamatosan.

A legizgalmasabb rész, a madárrepte-
tés a program végére maradt. Lenyûgö-
zõ látvány volt, ahogyan vitorlázva su-
hantak ezek a ragadozók karnyújtásnyi-
ra a gyerekek feje fölött, a csarnok egy-
egy pontjáról át gazdájuk feltartott kezé-
re, a levegõben elkapva a „jutifalit”.

Gergõ bizonyítva, hogy nem csak a ma-
darak nyelvén ért, szuggesztív elõadásával
magával ragadta a gyerekeket. A rendelke-

zésre álló idõ csak arra volt elég, hogy be-
tekintést kapjunk egy madárbarát, madár-
mentõ mindennapjaiba. Ha ezen túl soly-

mászról hallunk, õ fog eszünkbe jutni. Egy
kalapos fickó a karján, vállán sólymokkal,
a derekán a legfontosabb kellékkel, a tás-
kával, melyben jutalom nyúlhús-falatok
után kotorász. Ha lesz a gyerekek között a
jövõben, aki a nyomdokaiba lép, akkor
számára õ lehet a példakép.

Egy, a madarak megmentése mellett
elkötelezett, különleges ember, akinek a
hivatása, a munkája egyben a hobbija is.
Jó nekünk, hogy vannak, és kell is, hogy
létezzenek ilyen megszállott emberek!
A bemutatóról készült videót a községi
honlapon, a http://tengelic.hu/videok/
linken találják az érdeklõdõk.

Ragadozó madarak testközelbõl – sólymok a tengelici sportcsarnokban

Természeti kincsünk aTermészeti kincsünk a
méz, mint egészségforrásméz, mint egészségforrás

Nem kellett táskát hozni december 14-én, azon
a szombati tanítási napon, amikor a hagyomá-
nyosan rendezett egészségnapunk fókuszában
a méz állt. Alsósaink Csákvári Károly jóvoltából
a piactéren mézkóstolóra voltak hivatalosak. Az
osztályok készülve a karácsonyra, a szülõk segít-
ségét is igénybe véve mézeskalácsot készítettek.
A másodikosok ezt még gyümölcssalátával is
megfejelték. A felsõben Kõrösi-Bölcsföldi Esz-
ter védõnõ tartott felvilágosító elõadást. Köszön-
jük valamennyi közremûködõ segítségét.

Híradásunkban említett rendezvényeinkrõl készült további képeket a 
www.facebook.com/Tengelici-Általános-Iskola-544630132399056/

oldalon találják. Szijártó József tagintézmény vezetõ

Az arAz arananyéryérem csillog a legszem csillog a legszebbenebben

Elsõ ízben adtunk otthont az országos diákolimpia játékos sportvetélkedõje
területi döntõjének. Az 1-4. osztályosokból verbuvált 18 fõs csapatunk a hat
versenyszámból ötben diadalmaskodott, ezzel megszerezve a megyei döntõ-
be jutás lehetõségét. Az elért eredmény igazán értékes, hiszen csapatunk kö-
zel fele elsõ osztályosokból állt, akik elõször ízlelhették meg a siker ízét, me-
lyért igazán megdolgoztak. Felkészítõik: Havasiné Pete Ildikó, Szekeres And-
rea és Szabadi Tamás.

Folytatás az 1. oldalról
A rendezvény végén vendégül látta a
Bizottság az érdeklõdõ közönséget,
miközben lehetõség nyílt a fotópá-
lyázatra érkezett összes kép megte-

kintésére, illetve beszélgetni a múlt-
ról, a jövõrõl, a tervekrõl.
A TÉB jövõre is szeretne minél több
szervezetet, (köz)intézményt, sze-
mélyt bevonni a településen végzett

értékgyûjtõ, - megismerte-
tõ munkájába, ezért várja
az ebben a munkában
együttmûködni kívánó je-
lentkezõket továbbra is!

A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGE
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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

Rendszeres pprogramok
minden csütörtök 14 óra:

Nyugdíjas klub

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.

JANUÁR HHÓNAP 
A TTERVEZÉS IIDÕSZAKA,
ÍGY EEZ IIDÕSZAK AALATT

RENDEZVÉNY NNEM
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
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).

KÉPVISELÕTESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ

A képviselõ-testület 2019. december 10-én rendkívüli ülésén
döntött a Magyar Falu Program keretében megpályázott és az
önkormányzat által elnyert 4.999.863.- Ft támogatásból az óvo-
da udvari játékok szállítása és telepítése tárgyában indított be-
szerzési eljárás nyertesének kihirdetésérõl.  A beszerzési eljá-
rás nyertese a veszprémi székhelyû Royal-Kert Kft lett. 
A december 17-én megtartott rendes képviselõ-testületi ülésen
elfogadták az önkormányzat 2019. évi költségvetésének 5. szá-
mú módosítását, melynek következtében a költségvetés fõössze-
gei 460.824.182.- Ft-ra emelkedtek. 
Egyhangúlag elfogadták a képviselõk a temetõkrõl és a temet-
kezésrõl szóló önkormányzati rendelet módosítását. A módosí-
tás a rendelet bevezetõ részére és a sírhelyek díjainak emelésé-
re vonatkozik. A sírhelyek díjai utoljára 2012. január l-tõl emel-
kedtek. Az azóta eltelt idõszakban a temetõ fenntartási díjai
(közvilágítás, zöldterület kezelés, karbantartási költségek, lo-
csolóvíz vezeték kiépítése) megemelkedtek. Az új díjak 2020.
február 1-jétõl lépnek hatályba.
Megszavazta a testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkozatott
köztisztviselõk 2020. évi illetménykiegészítésrõl szóló rendele-
tet, melynek alapján mind a középfokú, mind a felsõfokú vég-
zettségû köztisztviselõk 20%-os illetménykiegészítésre jogosul-
tak hasonlóan az elmúlt két évhez.
Új rendeletet alkottak a képviselõk a köztisztviselõk illetmény-
alapjáról, melynek összege 2020-ban 46.380.- Ft lesz.
Sor került a 2020-2024. évi belsõ ellenõrzési stratégia és a 2020.
évre vonatkozó belsõ ellenõrzési terv elfogadására. A 2020-as
év belsõ ellenõrzés témája a közbeszerzési érték alatti beszer-
zések rendje.
Beszámoló hangzott el és került elfogadásra a szociális étkezte-
tésrõl, a tanyagondoki szolgálat munkájáról és a 2019. évi köz-
foglalkoztatásról. A szociális étkeztetést az év folyamán átlagban
70-76 fõ vette igénybe, a legtöbb igénybe vevõ a 70 év feletti
korosztályból került ki. 
A tanyagondnoki szolgálatot a legtöbben az ebéd kiszállítására,
bevásárlásra, háziorvoshoz szállításra és gyógyszerek kiváltásá-
ra vették igénybe.
A közfoglalkoztatás keretében 9 fõnek biztosítottunk munkát.
Õk elsõsorban a zöldterületek karbantartását, árkok tisztítását,
az intézményi épületekben karbantartási, javítási feladatok el-
látását, járdák felújítását végezték. 1 fõ az óvodában segített, 1
fõ szociális segítõként dolgozott a házi segítségnyújtásban.
Emellett 6 fõ vett részt képzésben, a képzés alatt
közfoglalkoztatotti státuszban álltak.
Döntött a testület arról is, hogy 2020-ban is Béres Gábor tele-
pülésmérnököt bízza meg a települési fõépítészi feladatok ellá-
tásával.
Megtárgyalták és elfogadták a képviselõk a képviselõ-testület
2020. évi munkatervét és a Fadd és Környéke Gyepmesteri Tár-
sulás Társulási Megállapodásának módosítását. 
Az ülésen három szolgálati lakással kapcsolatos kérelemrõl szü-
letett döntés.
Az ülés végén polgármester úr tájékoztatta a testületet az elvég-
zett és az aktuális feladatokról. 
Zárt ülésen, titkos szavazással döntöttek a 0287/2 hrsz-ú önkor-
mányzati szántó elõvásárlásra jogosultjának személyérõl.
Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a te-
lepülés honlapján: www.tengelic.hu.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

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.

GARAI GÁBOR:
Jókedvet adj

Jókedvet adj, és semmi mást,
Uram!
A többivel megbirkózom
magam.
Akkor a többi nem is érdekel,
szerencse, balsors, kudarc
vagy siker.
Hadd mosolyogjak gondon
és bajon,
nem kell más, csak ez az egy
oltalom,
még magányom kiváltsága
se kell,
sorsot cserélek, bárhol,
bárkivel,
ha jókedvembõl, önként
tehetem;
s fölszabadít újra a fegyelem,
ha értelmét tudom és vállalom,
s nem páncélzat, de szárny a
vállamon.
S hogy a holnap se legyen
csupa gond,
de kezdõdõ és folytatódó
bolond
kaland, mi egyszer véget ér
ugyan –
ahhoz is csak jókedvet adj,
Uram.


