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KÖZÉRDEKÛ
HELYESBÍTÉS – Az orvosi rendelõ felújítása miatt az
ideiglenes orvosi rendelés az elõzõ számunkban kö-
zétett helyszíntõl eltérõen július 02-tõl a Gagarin u. 2.
sz. alatti szolgálati lakásban lesz. Az átmeneti körülmé-
nyekre való tekintettel kérjük, hogy csak az igazán or-
vosi ellátásra szorulók keressék fel a rendelõt. Szokásos,
napi gyógyszereikrõl elõre gondoskodhatnak. Megér-
tésüket és türelmüket elõre is köszönjük.
A fogorvosi rendelés a fenti okok végett július 15-tõl
szünetel.

www.tengelic.hu – Megújult honlapunk immáron is-
mét naprakészen látogatható. Amennyiben hibát észlel,
vagy ötlete van a honlapot illetõen, kérjük, jelezze azt
a Polgármesteri Hivatalnak. Jó szórakozást, jó tájékozó-
dást!

Sportcsarnok tetõfelújítás – A helyi önkormányza-
tokért felelõs miniszter az államháztartásért felelõs mi-
niszterrel közösen pályázatot hirdetett az önkormány-
zati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A
képviselõ-testület úgy határozott, hogy pályázatot nyújt
be a sportcsarnok tetõfelújítására. A pályázati doku-
mentáció benyújtásra került a Magyar Államkincstár-
hoz. A beruházás költsége bruttó 18.514.052.- Ft. A tá-
mogatás mértéke 85 %. A pályázat elbírálása a késõbbi-
ekben történik meg. 

Új fogászati kezelõegység – A képviselõ-testület a
2015. április 21-i ülésén döntést hozott egy új fogásza-
ti kezelõegység beszerzésérõl, mivel az addig használat-
ban lévõ géppel már nem lehetett megfelelõen ellátni
a fogorvosi szolgálatot. A kezelõegység 3 324 510 Ft-ba
került, mely vételár az önkormányzat 2015. évi költség-
vetését terheli. Június hónap elsõ felében a gép besze-
relésre került a fogorvosi rendelõbe.

Befejezõdött a szolgáltatóház felújítása – A pályá-
zat kivitelezési munkáinál pótmunka - a pályázatban
nem szereplõ felújításokon túli munkatétel - igénye
merült fel. Így az önkormányzat saját forrásból felújítot-
ta a vizesblokkot. A kereskedõk ismételten a szokásos
nyitva tartás szerint árusítanak, illetve a piactéren va-
ló árusítás is a szokásos rend szerint alakul.

„Napelemes rendszer telepítése Tengelic telepü-
lésen” – A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környe-
zeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért
Felelõs Helyettes Államtitkárság 2014-ben meghirde-
tett pályázatra beadott pályázatunkat támogatásra alkal-
masnak minõsítették. A napelemek már felszerelésre
kerültek a kiválasztott öt önkormányzati épületre:
sportcsarnok, faluház, óvoda, polgármesteri hivatal és
az orvosi rendelõ épülete. 

Gáncs István polgármester

Közérdekû ❖ Segélyadomány Szõlõsgyulának ❖ Tanévkezdõ tanszercsomag ❖ FALUNAP-i képelõzetes

FONTOS KÖZLEMÉNY 
Tájékoztatjuk a szülõket, hogy a családok tanévkezdését önkormányzatunk
az idei évben is támogatja. Valamennyi helyben iskolába járó tanuló számá-
ra az önkormányzat ingyenesen biztosítja a nevelõk kérésének megfelelõ-
en összeállított tanszercsomagot, melyrõl névre szóló értesítõt kapnak. A
tanszerek és tankönyvek jegyzéke a községi honlapon is megtalálható.

A nyár folyamán, levélben kapnak befizetési csekket az állami tan-
könyvforgalmazótól azok a szülõk, akik a tankönyvet nem térítésmente-
sen kapják. A tanévkezdéssel kapcsolatos információkat augusztus máso-
dik felében tesszük közzé. 

A 2015-2016. tanévi osztályonkénti tankönyvcsomagok várható árai:
1-3 osztály valamennyi tanulója számára térítésmentes.

4. osztály       5. osztály       6. osztály       7. osztály       8. osztály

9.695 .- Ft      10.307.- Ft         6.400.- Ft        12.180.- Ft       10.525.- Ft

Megköszönve Önöknek a tanévi közös együttmunkálkodást, kívánok gyer-
meküknek, családjuknak tartalmas szünidõt, szép nyarat! Találkozzunk új-
ra szeptember 1-jén (kedden), az elsõ tanítási napon!

Szijártó József tagiskola vezetõ 

SEGÉLYADOMÁNY A KÁRPÁTALJAI SZÕLÕSGYULÁNAK
2015. június 23-án Önkormányzatunk küldöttsége 860.090.- Ft segélyado-
mányt nyújtott át Szõlõsgyula polgármesterének, hogy hozzájáruljunk az ott
élõ nemzettársaink életének könnyebbé tételéhez, kifejezvén szolidaritásun-
kat a jelenlegi súlyos gazdasági és háborús helyzetben. Köszönjük önzetlen
adományaikat! A látogatásról készült úti beszámolót egy késõbbi számunk-
ban olvashatják. További képeket Tengelic honlapján láthatnak.
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ISKOLAI HÍREK – 2015. JÚNIUS

Elballagtak a nyolcadikosok
(Részletek a június 20-ai ballagáson elhangzott

igazgatói beszédbõl)

„Kedves ballagó diákjaink!
„Arra születtem, hogy kisgyerek legyek, s anyám mellett las-

san játsszam az életet.”
Bizony mondom néktek, nagyon megváltoztatok!
Nem hallgattok már ránk, mentek a fejetek után; magyarázhat

nektek bárki. Bonyolult, szabadabb, de kegyetlenebb világ gyer-
mekei vagytok. Mára már elveszett az az ártatlan gyermeki tekin-
tet, már nem felénk nyújtott segítséget kérõen a kéz, mint mikor
elsõsként veletek találkoztunk.

A legtöbben közületek, már alig várták ezt a napot. Kirepülni
végre, megszabadulni a kötöttségektõl! Pedig meglátjátok, hogy
az eddig volt csak igazán kevés. A nagyság átkaként, ahogyan idõ-
södtök, a kötöttségeitek csak szaporodnak, azoktól nem szaba-
dulhattok. Ahogyan egyikünk sem, hisz a világ így és ettõl mûkö-
dik. A nagyobb szabadság csak annak adatik meg, aki ezzel élni
is tud majd. És korlátok, falak mindig, mindenütt lesznek.

Saját károtokból tanulhattok, kell is tanulnotok!
Adamis Anna imént idézett örökérvényû versét folytatva:
„Arra születtem, hogy felnõtt is legyek, s megértsem a szóból

azt, amit lehet.”
Igen, megérteni, megfogadni a legnehezebb, de hiszem, hogy

többségeteknek sikerülni fog!”

Kívánok valamennyi kollégám nevében az elõttetek álló tanulóévekre sok
sikert, elégedettséget, örömöt, szeretetet és nagyon jó egészséget! Járjatok
szerencsével!

Szijártó József tagiskola vezetõ 

Tengelici siker 
a foci fellegvárában

Iskolánk az idei tanévben elõször vett részt az OTP Bank-Bozsik labda-
rúgó programban. Csapatunk három alkalommal (õsszel, télen, tavasz-
szal) körmérkõzések során küzdött meg a járási ellenfelekkel, összesen
kilenc meccset játszottak a fiúk. Az egyre javuló eredményeknek köszön-
hetõ, hogy meghívást kaptunk a labdarúgó válogatott edzõtáborában,
Telkiben május végén rendezett országos tanévzáró fesztiválra. A dön-
tõn résztvevõ 16 csapat így pl. Tatabánya, Tiszakécske közül városi isko-
lákat (Gyönköt és Mohácsot) is legyõzve az elõkelõ 10. helyen végeztünk.
Sárközi Ádám a „dekakirály”-nak járó különdíjat is begyûjtötte. Több hí-
res volt válogatottal is találkoztak és aláírást kérhettek a gyerekek. Remél-
jük, ez még jobban ösztönzi majd õket a további munkára és a követke-
zõ tanévektõl rendszeres részvevõje lesz az iskola, ezen rendezvénynek.

Csapatunk tagjai Nyilasi Tiborral, a program fõvédnökével, mellette a csapat edzõ-
je Szabadi Tamás testnevelõ

„Villámcsõdület” a faluközpontban
Iskolánk újabb TÁMOP pályázat keretében a zombai iskolá-
val közösen szervezte meg a tankerület iskolái számára ápri-
lisban azt a programot, mely a partnerség ápolását, erõsíté-
sét célozta. A sportnap folytatásaként, immáron idehaza má-
jus 28-án az eddig többnyire internetes portálokon látott fi-
gyelemfelhívó akciót, villámcsõdületet rendeztünk.

A „flashmob” a manapság divatos zumba táncos elemeit
használta fel. A koreográfiát úgy állítottuk össze, hogy az
hatásában látványos, és egyszerûsége folytán elsajátítható
legyen kicsinek és nagynak egyaránt. Azok számára is von-
zó legyen, akik kevésbé szeretnek táncolni. További célunk volt, hogy
a táncon, mint sajátos mozgásformán keresztül a sportolásra, a moz-

gás fontosságára hívjuk fel a figyelmet, hangsúlyozva, felmutatva a
tánc közösségteremtõ erejét is.

„Mozdulj!”, volt az üzenete a néhány perces akciónak

Óvodás, iskolás gyermekek és
szüleik, valamint a citera és
gitárszakkör mûsora köszön-
tötte a helyi pedagógusokat a
faluházban idén is megrende-
zett pedagógusnapi ünnepsé-
gen. A szülõi munkaközösség
tagjainak vendéglátását ez-
úton is hálásan köszönjük.

Zengett a csarnok: A
tavalyi siker nyomán
újra összecsaptak a
tanár nénik és tanít-
ványaik a „Szünidõ-
zõ” program hajrájá-
ban, az utolsó tanítá-
si napon.

Élményekben 
gazdag kirándulá-
son vett részt 
a 3. osztály 
a Budakeszi
Vadasparkban
június legelején

A Paksi Atomerõmû meghívásá-
ra felsõs tanulóink tettek június-
ban látogatást az erõmû Látoga-
tóközpontjában és a számtalan
érdekességet bemutató Atom-
energetikai Múzeumban. A nap
végén, ebéden látták vendégül a
csoportot.

Igazi jutalomjáték volt a szín-
játszó szakkör óvodásoknak
és alsósoknak bemutatott
„Egerek” címû tanév végi
produkciója. Felkészítõjük
Horváth Józsefné. Közremû-
ködött: Füller Tímea.
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Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a bíróságok elnevezésérõl, székhelyérõl és illetékességi területének
meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény tervezett módosítása a Paksi Rendõrkapitány-
ság vonatkozásában eredményez illetékességi területváltozást: 2015. július 1-tõl Tengelic település a
Paksi Rendõrkapitányság illetékességi területéhez tartozik. 
A Paksi Rendõrkapitányság címe: 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 52-54.
Telefon: 107,112 segélyhívószámok, valamint 75/510-640 és a +36-20/930-9536.
Dr. Kuti István r. alezredes, rendõrségi fõtanácsos, kapitányságvezetõ fogadóórája:

minden hónap utolsó szerdáján 09.00-10.00 óráig. E-mail címe: kuti.istvan@tolna.police.hu.
Heisler Judit r. õrnagy drogprevenciós tanácsadó fogadóórája:

minden hónap utolsó szerdája 10.00-11.00 óráig, 
telefonos ügyelete: minden páratlan héten szerdán 14.00-15.00 óráig: 75/510-640/6024
E-mail címe: drogprevencio.paksrk@tolna.police.hu.

Batánovics Anita r. õrnagy engedélyügyi fõelõadó (fegyver – és vagyonvédelmi engedélyek) ügyfél-
fogadási ideje:

Hétfõ: 08.00-11.30            Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.00            Péntek: 08.00-11.30 

Forduljanak hozzánk bizalommal!
dr. Kuti István r. alezredes

rendõrségi fõtanácsos, kapitányságvezetõ

TENGELICI FALUNAP 2015. JÚNIUS 27.
(Képelõzetes)

További képek
Tengelic honlapján

láthatók
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS
ÖSSZEFOGLALÓ

CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

jjúliuss 22-ttól iideigleness hhelyen:
7054 Tengelic
Gagarin u. 2.

Telefon: 06-30/685-3284
Rendelési iidõ:

Tengelic
Hétfõ 8:30 - 12:30
Kedd 10:00 - 13:00
Szerda 8:00 - 10:00
Csütörtök 12:00 - 16:00
Péntek 8:30 - 12:30

Tengelic-SSzõlõhegy
Szerda 12:00 - 15:00

FOGORVOS
Júliuss 115-ttõl aa ffogorvossi 

rendeléss sszzünettel

Csecsemõ ttanácsadás

(Szintén aaz iideiglenes rrendelési

helyen)

Kedd      008:00 –– 110:00

Iskolaorvosi rrendelés
Csütörtök 11:00 - 12.00

Belgyógyászati sszakrendelés
Szerda 10:00 - 12:00

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva ttartás:

H-K-P: 08:30 - 13:00
SZERDA: 08:30 - 11:00
CSÜT.: 12:00 - 16:00

Ügyelet

Paks 7030
Rákóczi u. 1.

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

ORVOSI
RENDELÕ

IMPRESSZUM
Tengelici Hírmondó Kiadja: Mediaworks Regionális Kiadó Kft. Tolna megyei irodája • A Tolnai Népújság melléklete 

Szerkesztőség címe: 7054 Tengelic, Rákóczi u. 11. • E-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu. 

Tördelés: Árki Attila• Nyomtatás: Böcz Nyomda, Szekszárd. Felelős vezető: Böcz Sándor

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 14:00 - 15:00

A teleszoba vasárnap kivételével
14:00 - 18:00 óra között látogat-
ható. A fenti idõpontokon kívül
a rendezvények idõpontjának
függvényében tartunk nyitva.

Elérhetõségek:

2015. július 1-tõl
Pámer Ildikó

06-30/9964130.

E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu

KÖNYVTÁR:
nyári nnyitva ttartás

Hétfõ - PPéntek: 008:00 –– 113:00
Július 113-227-iig aa KKönyvtár

zárva ttart.

Elérhetõségek:
06-774/532-0003, 006-330/600-88912
tengelickonyvtar@freemail.hu

Júliusi pprogramok:

július 11. – FALUNAP
Tengelic-Szõlõhegy

A 2015. június 30-ai ülésen több mint tíz napirendet tárgyalt meg a kép-
viselõ-testület, melynek során 16 határozatot hoztak a képviselõk.
Döntés született a Tengelic Rákóczi u. 8. szám alatti háziorvosi rende-
lõ belsõ felújításának és akadálymentesítésnek kivitelezési munkái tár-
gyú közbeszerzési eljárás eredményérõl. A közbeszerzési ajánlati fel-
hívásra kettõ pályázat érkezett. A testület bírálati szempontot – vagyis
a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatást - vette figyelembe dönté-
sénél. Ennek és a bíráló bizottság javaslata alapján a képviselõ-testület
nyertes ajánlattevõnek a Sugár Építõipari Kft.-t hirdette ki. Az ajánlati
ár 16.131.658.- Ft. 

Beszámoló hangzott el a szociális bizottság tevékenységérõl, mely
szerint a Szociális Bizottság 2014. augusztus 1-jétõl 2015. június 15-ig
190 ügyben hozott döntést. Új feladatként jelentkezett a szociális cé-
lú tûzifa juttatás elbírálása. A támogatási formák közül a kérelmek leg-
gyakrabban a gyermekek ellátásához kapcsolódó kiadásokhoz, vala-
mint az étkeztetés megállapítására irányultak. A támogatásokat a bi-
zottság készpénzben vagy természetben állapította meg. Természet-
beni juttatásként fõleg ruhanemû, élelmiszer vásárlásában segített,
de esetenként gyógyszer kiváltása, tüzelõ beszerzése is elõfordult.
2014. évtõl az élelmiszer és ruhanemû támogatások juttatására Étke-
zési Erzsébet-utalvány és Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formá-
jában kerül sor. 

A támogatásokkal kapcsolatos döntések mellett a bizottság önkor-
mányzati rendelet-tervezeteket valamint a hatáskörébe tartozó beszá-
molókat véleményezett. 

Meghatározásra került a Tengelici Mézeskalács Óvodában a
2015/2016-os nevelési évre vonatkozóan, a csoportok száma, vala-
mint a napi nyitvatartási idõ. Ennek alapján továbbra is három cso-
porttal mûködik az intézmény szeptembertõl, illetve a napi nyitva
tartási idõ is 06:00 órától 17:00 óráig tart. 

Ezt követõen a képviselõ-testület véleményezte a Paks Város tele-
pülésrendezési tervének felülvizsgálatához kapcsolódó elõzetes tájé-
koztatási szakasz tervezési programját, Paks Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének a növények telepítési távolságának szabályai-
ról szóló rendelet-tervezetet, valamint Medina Község Önkormányza-
ta új településfejlesztési koncepciójának valamint településrendezési
eszközeinek kidolgozásához kapcsolódó tervezési programot. A kép-
viselõk nem tettek észrevételt az anyagokhoz. 

Egyhangúlag elfogadásra került a Mezõföldi Regionális Víziközmû
Kft. és a Re-Víz-Duna-menti Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója és üzle-
ti jelentése. 

Tárgyalta és elfogadta a testület a Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Megállapo-
dásának módosítását, valamint ugyanezen társulás 2014. évi elszámo-
lását. Az elszámolás alapján Tengelic községnek 1.286.698.- Ft fizetési
kötelezettsége keletkezett a társulás felé. 

Az ülésen 2 pályázó közül kiválasztásra került Szinger Melinda Ten-
gelic Kossuth u.132. szám alatti lakos személyében az új élelmezésve-
zetõ. A közalkalmazott majd 2015. augusztus 1. napjától látja el felada-
tait az önkormányzat konyháján. 

Az egyebek napirendi pontban a képviselõ-testület eredményte-
lenné nyilvánította a fogorvosi feladatok ellátásra kiírt pályázatot, mi-
vel a beadás határidejéig, vagyis 2015. május 31-ig nem érkezett be pá-
lyázat. Egyidejûleg új pályázat meghirdetésérõl született döntés. 

A képviselõk elutasították a Tolna Megyei Polgárõr Szövetség, va-
lamint a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének támo-
gatási kérelmét. 

Végül a testület felhatalmazta a polgármestert az iskolaépület tetõ-
javítására, az önkormányzati konyha elavult bútorzatának – munka-
asztalok, átadó asztal, pult, öltözõ szekrény – cseréjére, egy használt
teherautó vásárlására, valamint a jánosmajori ivóvízminõség javítása
érdekében szükséges elõkészítõ munkák megkezdésére.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

KÖZÉRDEKÛ
Jegyzõklub - Tengelic adott
otthont 2015. 06. 25-én a
Dél-Tolnai Jegyzõklub nyári
szünet elõtti utolsó ülésé-
nek. A tanácskozáson a jegy-
zõk és a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal meghívott ven-
dégei szakmai kérdéseket, il-
letve aktuális jogszabály vál-
tozásokat vitattak meg. 

Szelektív hulladék elszál-
lítás: – július 17.

Tolnai Lászlóné jegyzõ


