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Évértékelõ ❖ Levelek Szõlõsgyuláról ❖ Libator a Faluházban

Sinka István:
Pusztai karácsony.

A tél, mint egy öreg anyóka
jön, zsémbel. Megáll a folyóka.
Nagy batyuja van, mint anyámnak.
Az is, szegény törten, fehéren
szívétõl a szívemig fáradt.
Kis pásztorasszony...Békével jött
A nagy, magyar Ámenok között.

Csend volt. És egy mécses duruzsolt akkor.
Tanyák pihentek, s messze este hatkor
kürtöltek valahol. A pusztai kúton
hintált az ostorfa és egy szán
danoló kocsissal suhant el az úton.
Kinn hullt a hó. Benn a vén cselédek
a puszta bánatáról, meg mirõl beszéltek.

Úgy hullt a hó s kavarták a szelek,
aztán szelídültek, mint az emlékezet.
Foglyok pityegtek. S búzaföldben lent
nõttek a magvak, nõttek a remények
s közöttük szép Magyarország pihent.
Rongy vándor köhécselt, a tájakat rótta,
s útbaigazgatta havas mutatófa.

A tél, mint egy öreg anyóka,
jön, zsémbel. Megáll a folyóka.
Megállt a vándor is. Varnyú szállott messze,
majd falu következett. Halkan békopogott
ajtaján egy háznak, S benn már a szent este
fényében fogadták. Kapott kalácsot, bort...
S kinn a csillagokra lompos kutya csaholt.

ÉVÉRTÉKELÕ
Tisztelt Tengelici lakosok! 
Engedjék meg, hogy az ünnepi jókívánságaim elõtt nagy vonalakban beszámol-
jak Önöknek a 2015-ös évben végzett önkormányzati munkánkról. Az idei évet sta-
bil gazdasági feltételek mellett kezdhettük meg, így megalapoztuk a kiszámítható
és elõre tervezhetõ gazdálkodást. 

Ennek köszönhetõen az év elsõ felében sikerült felszerelni intézményeink túl-
nyomó többségére napelemes rendszert, amely közel 30 millió Ft-os beruházás
volt, önerõ biztosításával. Ezt követte az általános iskola tetõfelújítási projektje,
amely meghaladta az 5 millió Ft-os keretösszeget. Ezt pályázati forrás nélkül va-
lósítottuk meg. Ezzel a beruházással párhuzamosan a szolgáltatóház (volt párt-
ház) rekonstrukciójára került sor, mely összeg meghaladta a 14 millió Ft-ot, ön-
erõ biztosítása mellett. Ez év második felében közüzemi konyhánk már megkez-
dett felújítását, eszközbeszerzését folytattuk, mely összeg meghaladta a 2 millió
Ft-ot, 100 % önerõbõl történt a finanszírozása. A 2015-ös év egyik legnagyobb be-
ruházása pályázati forrás elnyerése mellett, önerõ biztosításával, az egészségház
teljes felújítása volt, eszközbeszerzéssel kiegészítve. A teljes projekt meghaladta
a 25 millió Ft-ot. Zárójelben jegyzem meg, hogy az egészségügyi szolgáltatatás
magasabb szintû ellátása érdekében egy teljesen új fogorvosi gépet is vásárol-
tunk 100 % önerõ biztosításával. A gép beszerzési ára meghaladta a 3 millió Ft-
ot. Önkormányzatunk az ivóvízhálózat szinten tartására és korszerûsítésére több
mint 7 millió Ft-ot adott a szolgáltatást végzõ cégnek. Emellett az óvodában, az is-
kolában, a szolgálati lakásban végeztettünk melegburkolási munkákat közel 1,5
millió Ft értékben. 

Így látható, hogy önkormányzatunk több mint 80 millió Ft-ot fordított fejlesz-
tésekre. Természetesen továbbra is biztosítva a már igénybe vehetõ valamennyi
szolgáltatást. A felsorolt fejlesztések, beruházások mellett a kötelezõ feladatain-
kat is maradéktalanul elláttuk. Így a 2015-ös év végére sem lesz kifizetetlen szám-
lája önkormányzatunknak, nem szorul hitelfelvételre. A 2015-ös és a 2016-os év-
ben sem tervezi a képviselõ-testület az adók növelését, mert stabil gazdálkodás-
sal tudjuk mûködtetni a településünket. A 2015-ös év végén tényszerû adatot kö-
zölve kijelenthetem, a 2005-ben általam átvett önkormányzati költségvetés akko-
ri több mint 100 millió Ft-os hiánya az idei évben közel forintra megegyezõen
100 millió Ft pluszra változott. Ez köszönhetõ nagy részben a mindenkori képvi-
selõk maradéktalan és becsületes munkájának. 

Fontos megjegyezni a civil szervezetekkel, egyesületekkel való szoros együtt-
mûködésünket is. Mindent megtesz az önkormányzat annak érdekében, hogy a
kiszámítható gazdálkodás mellett a béke és a nyugalom, a törtvény tisztelete és
annak betartása legyen a legfõbb cél a település irányításában. 

A 2016-os évben is folytatni szeretnénk a már megkezdett több mint 10 éves
munkát. Ehhez kérem a lakosság, valamint a képvi-
selõk támogatását, bizalmát. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Lakosok!
Engedjék meg, hogy személyes jókívánságaimat

is tolmácsoljam Önök felé. Mindenkinek áldott, bé-
kés, szeretetben teljes karácsonyi ünnepeket kívá-
nok, és nagyon jó egészséget az Önök által kiválasz-
tott céljaik eléréséhez. 

Józan gondolkodást a kapcsolataik fenntartásá-
hoz és egyben kérem is a magyarok Istenét, hogy
ne következhessen be sem a közeli, sem a távoli jö-
võben egy háborús helyzet, melyben mindannyi-
unk a legtöbbet veszítheti. Az új esztendõre sze-
rencsében gazdag, békés, boldog esztendõt kívá-
nok mindannyiuknak. Isten áldja meg Önöket! Gáncs István polgármester
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LEVELEK SZÕLÕSGYULÁRÓL
2015. júniusában Önkormányzatunk küldöttsége 860.090.- Ft segélyadományt vitt a kárpátaljai Szõ-
lõsgyulára, hogy az ott élõ nemzettársaink életét egy kicsit könnyebbé tegyük, és hogy céljaik meg-
valósítását elõsegítsük. Az elmúlt néhány hónapban adományunknak megtalálták a helyét:

Tisztelt Tengelicei Adományozók!
A Gyulai Polgármesteri Hivatal és Szõlõsgyula településén élõk mély tisztelettel szeret-
nék megköszönni hozzájárulásukat településünk fejlõdéséhez. Az a segítség, amit az
anyaországtól kaptunk, kiváló példája annak, hogy az anyaország (Tengelici Polgár-
mesteri Hivatala) mélyen együtt érez a határon túli magyarság helyzetével. Szeretnénk
köszönetünket és hálánkat kifejezni a Szõlõsgyulai óvoda belsõ festésének hozzájárulá-
sához, az iskola fizika szaktanterme burkolatának felújításához, valamint a Szõlõsgyu-
lai Református Egyház játszóteréhez nyújtott segítségért. 
Tengelic Község Önkormányzatának, valamint a támogatóknak kívánunk virágzó jö-
võt, hosszan tartó egészséget!

Tisztelettel a Gyulai Polgármesteri Hivatal
Polgármester: Sápi Sándor

***
Tisztelt Tengelic Község Önkormányzata!
Szeretnénk köszönetünket tolmácsolni a fizika szaktanterem padlóburkolatának felújí-
tására kapott pénzösszegért a szülõi tanács, a pedagógus kollektíva és a tanulók nevé-
ben. Támogatásukkal hozzájárultak egy korszerû szaktanterem felújításához. A mun-
kafolyamatot és a végeredményt néhány fotóval szeretnénk bemutatni.

Tisztelettel és köszönettel: a Gyulai Általános Iskola igazgatója
Roszpopa Katalin

A szõlõsgyulai misszióról dokumentumfilm készült, melyet hamarosan bemutatunk a nagyközönségnek. A filmet elsõként az adományozóknak
szeretnénk bemutatni tiszteletünk jeléül, hogy önzetlen segítségükkel támogatták ezt a nemes küldetést.

LIBATOR AA FFALUHÁZBAN

A Márton napi liba lakomáról
szóló elsõ írásos beszámoló 1171-
bõl származik. Akkoriban Szent
Márton napja (november 11) je-
lentette a paraszti év végét, ilyen-
kor zárták le az éves gazdasági
munkákat és kezdetét vette a ter-
mészet téli pihenõ idõszaka. Már-
ton napján országszerte lakomá-
kat rendeztek, ilyenkor kóstolták
meg az újbort is és vágták le elõ-
ször a tömött libát. A hiedelem
szerint aki ezen a napon nem
eszik libát, az egész évben éhez-
ni fog. Ezt elkerülendõ került
megrendezésre idén elõször a Li-
bator a Faluházban, amikor a va-
csora résztvevõi bõséges liba-me-
nüt kóstolhattak végig. A fogáso-
kat Kászpári György vicces-rí-
mes ismertetõje vezette be. A re-
mek ízekért pedig Jilling Tibor
és Pámer László étekmestereket
dicsérhettük, míg a Németh Já-
nos szekszárdi borász pincéjébõl
származó újbort Gáncs István
polgármester kínálta szakszerû
ismertetõ kíséretében. A vacso-
rát kvízjáték és énektanulás kö-
vette, a hangulat pedig hajnalig
kitartott.
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KKKK ÖÖÖÖ ZZZZ ÉÉÉÉ RRRR DDDD EEEE KKKK ÛÛÛÛ
„Tengelic Községért” kitüntetõ cím - Tengelic Község
Önkormányzata Képviselõ-testülete javaslattételi felhívást tesz
közzé „Tengelic Községért” kitüntetõ cím 2016. évi adományozá-
sára. A cím adományozására javaslatot tehetnek a képviselõ-testü-
let tagjai, a községben mûködõ társadalmi szervezetek, egyesüle-
tek, közösségek, gazdasági szervezetek, bármely tengelici lakos.
A kitüntetõ cím adományozható azon személyeknek, szerve-
zeteknek, akik a község fejlesztésében az egészségügyi, kultu-
rális, mûvészeti, oktatási, sport és társadalmi, gazdasági életé-
ben, annak bármely ágában kiemelkedõen hasznos, megbecsü-
lést kiváltó tevékenységet végeztek és ennek révén a község ér-
tékét növelõ maradandó eredményeket értek el. A kitüntetõ
cím posztumusz címként is adományozható.

Az írásba foglalt javaslatokat 2016. január 31. napjáig kell a
Képviselõ-testületnek címezve a Polgármesterhez benyújtani. 
A jelöléssel kapcsolatos tudnivalókról a Polgármesteri Hivatal-
ban kaphatnak részletes tájékoztatást.

Szelektív-hulladék elszállítás – A legközelebbi szelektív-
hulladék elszállítás idõpontja december 18.

Karácsonyi ajándék „cipõsdoboz” akció: Karácsonyi
cipõsdoboz ajándékcsomagjaikat még december 11-ig várjuk
Tengelicen a Faluházban, a Polgármesteri Hivatalban és a
Könyvtárban, Tengelic-Szõlõhegyen pedig a Kultúrházban. Kö-
szönjük, hogy gondol a köztünk élõ rászoruló gyermekekre.

ISKOLAI HÍREK - NOVEMBER

KARÁCSONYI
JÁTSZÓHÁZ

A 3T Civil Szervezet idén is játszóházat szervez ki-
csik és nagyok számára a téli szünet egy napjának

szórakoztató eltöltésére. Lesz légvár, kézmûves fog-
lalkozás, sorverseny, stb. Természetesen finomsá-

gok is várják majd a gyerekeket és szüleiket és
csak a jókedvet kell magukkal hozni. Várunk

minden játékos kedvû érdeklõdõt!

Idõpont: 

2015. december 29.
10 és 17 óra között.

Helyszín: Sportcsarnok
3T Civil Szervezet

Úszásoktatás a Paksi Tanuszodában
A tíz órásra tervezett térítésmentes tanfolyamból az idén öt,
ill. tavasszal további öt alkalommal vehetnek részt 3. osztá-
lyos tanulóink úszásoktatáson, a kötelezõ testnevelés órák ke-
retein belül. A diákok minden kedden izgalommal és örömmel
indulnak az uszodába, várva az újabb kihívásokat.

„Az úszás nem túl bonyolult mozgás, viszont a vízzel
sok gyerek csak hosszú idõ alatt barátkozik meg. Ha
sikerült megszokni az új közeget, fél év alatt jó techni-
kával meg lehet tanulni egy-egy úszásnemet.” (Dr. Tóth
Ákos Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudo-
mányi Karának tanára)

Találó a szójáték, melyben a sza-
vak (D.A.D.A. = Dohányzás-Alkohol-
Drog-Aids) egymásutánisága sem
véletlenszerû. A sorrend ugyanis kö-
veti a fiatalok jellemzõ próbálkozá-
sait és az ezek következtében foko-
zatosan növekvõ veszélyeket. A
program célja, hogy a gyermekek

mindenkor fel tudják ismerni a veszélyhelyzeteket, ezeket átgondolva
felelõsen tudjanak döntéseket hozni, és fel tudják mérni magatartásuk

és cselekményeik következményeit, meg tudják állapítani a helyes és
helytelen közötti különbséget.

A fiatalokra leselkedõ veszélyek kivédésében a felvilágosításon, a
megelõzésen van a hangsúly. Az idei tanévben elsõként a 3-4. és a 7-8.
osztályosaink vehettek részt a Heisler Judit rendõr õrnagy, bûnmeg-
elõzési elõadó vezette foglalkozásokon. A Paksi Járási Rendõrkapitány-
sággal kialakított kapcsolatot hosszabb távra tervezzük, melynek ré-
vén az Iskolarendõr program keretében a közlekedésbiztonság növe-
lése is az együttmûködés része lesz.

Budaváriné Balogh Boglárka hírfelelõs

Látogatás a Paksi Képtárban
Iskolánk 2. osztályos tanulói- Horváth Józsefné vezetésével- egy kedves meghívásnak tet-
tek eleget november 10-én, melynek helyszíne a Paksi Képtár volt. A programjaik között
képtárlátogatás és kézmûves foglalkozások is szerepeltek, melyben nagy segítségükre
volt Halász-Tisza Veronika múzeumpedagógus. Két paksi alkotó mûveivel is megismerked-
tek a diákok: Zirczi Judit festményeivel, melyeket az Írországban megélt pillanatok, élet-
helyzetek és a táj ihletett, valamint Szabó Ottó robot-kompozíciójával.

Ezek után már a diákoké volt a fõszerep, akik maguk is mûvészekké válhattak néhány
pillanatra, megmutatva a magukban rejlõ tehetséget.
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ

CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284

7054 Tengelic
Rákóczi u. 8.

Rendelési iidõ - ÚÚJ:
Tengelic

Hétfõ 08:30 – 12:30
Ezen belül gyermekrendelés

08:30 – 10:00
Kedd 12:00 – 16:00
Szerda - gyermekrendelés

08:30 – 10:30
Csütörtök 08:30 – 11:30
Péntek 08:30 – 12:30

Tengelic-SSzõlõhegy
Szerda 11:30 – 14:30

Egyéb ttudnivalók aa mminden
háztartásba eeljuttatott

szórólapon oolvashatók!

FOGORVOS
Szepptemmberr 228-ttól iismmét 
TTennggelic, RRákóczi uu. 88.
Kedd: 115:00 –– 220:00

Csütörtök: 009:00 –– 114:00

Csecsemõ ttanácsadás
Kedd  08:00 – 10:00

Iskolaorvosi rrendelés
Csütörtök 11:00 - 12.00

Belgyógyászati sszakrendelés
Szerda 10:00 - 12:00

Házigondozó
Dóczi Mária: 06-20/251-1010

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva ttartás –– ÚJ:

Hétfõ: 08:30 - 13:00
Kedd: 12:00 - 16:00
Szerda:        08:30 - 11:00
Cütörtök:      08:30 - 12:00
Péntek:        08:30 - 13:00

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
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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

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 17 óra:

Horgolókör
minden péntek 16 óra:

Gyerekfoglalkozás
minden péntek 18 óra: Ultiparti

Decemberi pprogramok:
december 12. 19 óra – Egy roman-
tikus este a karácsony jegyében.
december 17-18-19. 17 óra – Ka-
rácsonyváró adventi esték (külön
program szerint)

Tolnai Lászlóné jegyzõ

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

2015. november 17-én ülésezett a Képviselõ-testület, mely ülé-
sen 1 rendeletet alkotott és 9 határozatot fogadott el.
Napirend elõtt Szántóné Dr. Novák Eszter, a Paksi Járási Hivatal
vezetõje tájékoztatta a képviselõket a járási hivatal mûködésérõl,
különös tekintettel a közigazgatásban végrehajtott integráció-
ra és a Kormányablakok mûködésére.
A napirendi pontok tárgyalása keretében egyhangú döntéssel
megalkotta a képviselõ-testület a szociális célú tûzifa juttatásról
szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet alapján egy fûtési
idényben 1 m3 mennyiségû tûzifa juttatásra lesz jogosult, akinek
háztartásában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 140 %-át, jelenleg a 39.900.- Ft-ot, egyedül élõ
esetén a nyugdíjminimum 200 %-át, jelenleg az 57.000.- Ft-ot. A
kérelmeket 2015. december 1-jétõl a tûzifa készlet kimerülésé-
ig, legfeljebb 2016. január 31-ig lehet a polgármesteri hivatalban
benyújtani. A jogosultak részére a tûzifa ingyenes kiszállításáról
az önkormányzat gondoskodik. A kérelmeket a szociális bizott-
ság bírálja el.  Az elbírálás során elõnyt élvez, aki aktív korúak el-
látására, idõskorúak járadékára, települési lakhatási támogatás-
ra jogosult, valamint az a család, ahol halmozottan hátrányos
helyzetû gyermek él.
A település egészségügyi helyzetérõl szóló tájékoztató keretében
beszámoló hangzott el a háziorvos, a fogorvos és a védõnõ mun-
kájáról, a lakosság egészségügyi állapotáról, a szûrések fontossá-
gáról. 
Határozatot hozott a testület a helyi adóztatási rendszer fenntar-
tásáról. Ennek alapján a képviselõ-testület 2016. január 1-jétõl
nem vezet be új adónemet, illetve nem emeli meg a már beve-
zetett adók (magánszemélyek kommunális adója, idegenforgal-
mi adó, iparûzési adó) mértékét sem. 
Beszámoló hangzott el az étkeztetésrõl és a tanyagondnoki szol-
gálat munkájáról, valamint a 2015. évi közfoglalkoztatásról. Az ét-
keztetést legnagyobb arányban a 70 év felettiek veszik igénybe,
hasonlóan az elõzõ évekhez. Az ebédet vagy a tanyagondnok szál-
lítja ki, vagy a jogosult viszi el az önkormányzat konyhájáról.
A tanyagondnoki szolgálat leggyakrabban végzett feladatai az ebéd
kiszállítása mellett a bevásárlásban történõ közremûködés, házi-
orvoshoz, eü. intézménybe történõ szállítás, gyógyszer kiváltás. A
szolgálat költségeihez az állami normatíva mellett szükséges az ön-
kormányzati kiegészítés is, ami 2015-ben 1.237.168.- Ft.
Az idei évben 20 személyt foglalkoztatott az önkormányzat köz-
munka program keretében. 
A közmunkások, hasonlóan az elõzõ évekhez, elsõsorban közte-
rület karbantartási, intézményi takarítói és egyéb kisegítõ mun-
kákat láttak el. A közmunka programra az önkormányzat által
biztosított forrás 1.934.159.- Ft volt.
A képviselõ-testület elfogadta a Paksi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Társulási Megállapodásának módosítását, mely módosítás
oka az volt, hogy Harc és Sióagárd csatlakozni kívánt a társulás-
hoz.
Kajsza Béla alpolgármester kezdeményezésére a képviselõ-testü-
let Gáncs István polgármestert a 2014-2015. évben végzett mun-
kája elismeréseként 1 havi illetményének megfelelõ összegû ju-
talomban részesítette.
Az egyebek napirendi pontban a polgármester tájékoztatta a
testületet a TEIT helyzetérõl, az önkormányzat pénzügyi helyze-
térõl.
Zárt ülésen született döntés a Polgármesteri Hivatal épülete mö-
gött lévõ kivett beépítetlen terület megnevezésû ingatlan 7/8-ad
részének megvásárlásáról 325.000.- Ft vételárért.

„Eljött a nap, mit 
várva-vártunk,

Az égen csillagfény ragyog,
Jézuska fáját ím’ elhozták
A halkan szálló angyalok.”
(Pohárnok Jenõ: Karácsonyfa 

alatt – versrészlet)

december 31. 20 óra – Óév bú-
csúztató mulattság

Januári eelõzetes:
Jelmezes farsangi bál felnõtteknek.


