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NNééppii kköösszzöönnttoo” úújjéévvrree

Adjon IIsten ffüvet, ffát,
Teli ppincét, kkamarát.
Sok öörömet ee hházba,

Boldogságot hhazánkba!

Este hharangszóra, ggilingalangóla,
Azt hhirdeti, iitt aaz éévnek, iitt aa

fordulója.
Azért ffriss eegészséget,
Bort, bbúzát, bbékességet.

Aggyon IIsten bbo”ven,
Az úújesztendo”ben.

Ez úújév rreggelén mminden jjót kkívánok,
Ahova ccsak nnézek, nnyíljanak

virágok!
Amennyi aaz éégnek llehulló zzápora,
Annyi ááldás sszálljon ggazduram

házára.

Újesztendo”, vvígságszerzo” most kkezd
újjulni,

Újjuláskor vvíg öörömmel aakkor hhirdeti,
Hirdeti mmár aa MMessiás, eeljöttünk

lenni.
Legyetek hhát aaz IIstennek iigaz hhívei.

Szõlõsgyulán járt a tengelici Mikulás ❖ II. Falusi Disznótor ❖ Aranyperec díj

Önkormányzatunk háromtagú küldöttsége – Gáncs István polgármester
vezetésével - 2015. december 4-5-6-án ismét a kárpátaljai Szõlõsgyulán
járt, ahol ezúttal 220 kisgyermek számára nyújtott át Mikulás csomagot a
0-3 és 4-14 év korosztály között. Az izgatott gyermeksereg a csomagokat
az adventi istentiszteletet követõen vehette át a református egyházközség
parókiáján. 
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik adományaikkal segítet-
tek boldogabbá tenni szõlõsgyulai kis nemzettársaink karácsonyát.

***
A küldöttség megtekintette azokat az örömteli változásokat is, melyek a
júniusban átadott segélyadományunk révén valósultak meg az épülõ óvo-
dában, az iskola fizika szaktantermében és a Református Egyház játszótér
építése kapcsán. Az utazásról ezúttal is dokumentumfilm készült, melyet
hamarosan az érdeklõdõk is megtekinthetnek. 

***
KÉTSZER AD, AKI GYORSAN AD….

A Mikulás nem csak a gyermekek számára tartogatott meglepetést, de érte-
sülve a Szõlõsgyulai Általános Iskola létét befolyásoló újabb nehézségrõl, a
kivitt adomány egy részébõl azon játéksarkok megvalósítását is sikerült fi-
nanszíroznunk, melyeket kötelezõen írtak elõ az ukrán oktatási hatóságok
az alsó tagozatos osztályok számára. Az elõírás nem teljesítése az iskola le-
minõsítését okozta volna, ami a fennmaradását is veszélyeztetheti. BRM

Roszpopa Katalin, az iskola igazgatója a Kárpátalja.ma kárpátaljai magyar
hírportálon mondott köszönetet a nem várt és gyors segítségért.

„A Gyulai Általános Iskola alsós tanulói, illetve a szülõk és pedagó-
gusok nevében ezúton szeretném megköszönni Tengelic község ön-
kormányzati hivatalának, hogy adományával hozzájárult az intéz-
ményünk alsó osztályaiban lévõ játéksarkok felszerelésének kibõ-
vítéséhez, nagy örömet szerezve ezáltal 68 kisgyermeknek, akik
birtokukba vehették a logikai és fejlesztõ játékokat, sportfelszere-
léseket. Minden kedves segítõnek és támogatónak további jó mun-
kát és áldott karácsonyt kívánunk!”

Boldog éés ssikeres úúj éévet 
kívánunk mminden oolvasónknak

Boldog éés ssikeres úúj éévet 
kívánunk mminden oolvasónknak

SZÕLÕSGYULÁN JÁRT 
A TENGELICI MIKULÁS
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Kajsza Béla
alpolgármester elsõsorban külterületi – ki-
véve Szõlõhegy – lakosok számára telefo-
nos egyeztetés alapján: 30/978-0777
Helyszín: Júliamajor Kultúrház
Bátainé Réti Márta
elsõsorban a szõlõhegyi lakosok számára
január 20-án (szerda) 16:30 – 17:30 óráig.
Helyszín: Tengelic – Szõlõhegy Kirendelt-
ség épülete, József A. u. 1.
Müller Tamásné
január 13-án (szerda) 10.00-11.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház
Szijártó József
január 4-én (hétfõ) 17.00-18.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház
Gáncs Tamás József
január 15-én (péntek) 16.00-17.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház
Kászpári Károly
január 25-én (hétfõ) 18.00-19.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
JANUÁRBAN

SZAKMAI ELISMERÉS

A Magyar Pékszövetség 2015. novem-
ber 21-i õszi közgyûlésén vehette át
Mátraházán Kászpári Károly, a tenge-
lici FRISSTEN Pékség ügyvezetõ pék-
mestere a megtisztelõ Aranyperec dí-
jat kiváló szakmai és a szövetségen be-
lül a szakma megbecsültetéséért kifej-
tett tevékenységéért. A díjat a régió
szakmai bizottsága kezdeményezésé-
re a Magyar Pékszövetség elnöksége
ítélte oda Kászpári Károly pékmester-
nek. Gratulálunk és további 
eredményes munkát kívánunk!

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

2015. november 28-án került sor a Faluház II.
Falusi Disznótor egész napos, sok munkával,
de még több vígsággal és finomsággal járó
rendezvényére. Aznap még az idõjárás is iga-
zi disznóvágósra váltott, így az esemény egyet-
len szenvedõ alanya, a DISZNÓ is szállingózó
hóesésben érkezett, hogy rövid földi életét
egy remek vacsoraasztalon végezze be. 

Pámer László szakavatott irányítása mel-
lett az önkéntesek csapata malacunkat ha-
marosan vacsora-alapanyaggá lényegítette
át, hogy Jilling Tibor séf – a keze alá dolgozó
konyhatündérek segítségével – megalkot-
hasson egy igazi, hagyományos disznótoros
menüt. Lett is hagymás vér, fokhagymás máj,
kemencében sült pecsenye és hurka-kol-
bász, orjaleves, meg ami szem-szájnak inge-
re. A töltött káposztát Tolnai László készítet-
te, szigorúan ügyelve, hogy segítõi szabályo-
san tekerjék levélbe a tölteléket. Mindeköz-
ben háziasszonyunk, Pámer Ildikó gondos-
kodott a meleg teáról és forralt borról, na
meg a pálinkáról, verejtéket törölt a homlo-
kokról, evésre-ivásra buzdította az ott megje-
lenteket, irányította a háttérmunkákat, nó-
gatta a versfaragót (Kászpári Gyurit), minde-
nütt ott volt, sürgött-forgott. 

Dél körül megérkeztek a Szabó József ve-
zette medinai tamburások is, muzsikálásuk-
kal új energiát adva a fáradni látszó dolgos
népségnek. Aztán, miután minden kész lett,
megterítették az asztalokat és hamarosan
megérkeztek a vacsoravendégek. Megtelt a
nagyterem, szólt a zene, izgalmas várakozás
töltötte be a termet, majd miután meghall-
gattuk Arany János tollából „A malac búcsú-
zását” Rudolf Csilla elõadásában, és a nap
eseményeinek versbe szedett történetét
Kászpári Györgytõl, szorgos asszonynépek
felhordták az étkeket. Egy darabig csak evõ-
eszköz zörgés és az elégedettség megnyilvá-
nulásai hallatszódtak, aztán szép fokozato-
san a hangulat is egyre magasabb fokra há-
gott. És ez így is maradt kivilágos-kivirradtig.

Megint egy nagyszerû közösségi élmény-
nyel lettünk gazdagabbak! Aki nem hiszi, jár-
jon utána! Azaz buzdítunk mindenkit, hogy
legközelebb ne hagyják ki az ilyen alkalmat!
Várjuk nem csak a vacsorára jelentkezõket,
de a napi eseménysorra is a vállalkozó szelle-
mûeket, mert az az igazi buli. Kedvcsináló-
ként nézzék meg képösszeállításunkat Ten-
gelic honlapján is! BRM

DISZNÓTOR AA FFALUHÁZBAN
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KKKK ÖÖÖÖ ZZZZ ÉÉÉÉ RRRR DDDD EEEE KKKK ÛÛÛÛ
„Tengelic Községért” kitüntetõ cím – A kitüntetõ címre az
írásba foglalt javaslatokat 2016. január 31. napjáig lehet még a
Képviselõ-testületnek címezve a Polgármesterhez benyújtani.
A jelöléssel kapcsolatos tudnivalókról a Polgármesteri Hivatal-
ban kaphatnak részletes tájékoztatást.

Szelektív-hulladék elszállítás – A legközelebbi szelektív-hul-
ladék elszállítás idõpontja 2016 január 15.
Karácsonyi ajándék „cipõsdoboz” akció: Köszönjük
mindazok segítségét, akik cipõsdoboz ajándékcsomagjaikkal
szebbé tették a köztünk élõ rászoruló gyermekek karácsonyát.

ISKOLAI HÍREK - DECEMBER

Nemzetiségek és kultúrák hete
Az idei tanévben november 23-27. között került megrendezésre iskolánkban a prog-
ramsorozat. A hét folyamán tanórai és szakköri foglakozások keretében ismerked-
tek meg a kisebbségi kultúrák újabb elemeivel, hagyományaival, jelképeivel. A
„Tengelicer Deutsch-Faktor”-on, a német szavalóversenyen másodízben bizonyí-
tották tudásukat a németórákon tanult verseikkel, dalaikkal. Alsó tagozatos tanuló-
ink körében nagyon kedvelt volt a cigánypunya sütése, kóstolása, valamint a régi
idõket idézõ kukoricamorzsolás. A programsorozat elmaradhatatlan része volt a csü-
törtök délutáni lámpáskészítés, majd a nap „fénypontjaként” a lámpás felvonulás,
mely az idén a faluház udvarán történt vendéglátással zárult. A projekthét zárónap-
ján az elkészült alkotásokból kiállítást rendeztünk és a sportcsarnokban tartott fa-
lusi olimpián, a „Dorfolympiade”-én, hagyományos, régimódi ügyességi játékok-
ban mérték össze tudásukat a gyerekek.

4T Kupa
December 14-én került megrendezésre Tengelicen az általunk ala-
pított „Tengelici Téli Teremlabdarúgó Torna” (4T Kupa) Zomba,
Kölesd, Szedres és Tengelic részvételével. A vándorserleget sikerült
visszahódítanunk a korábbi gyõztes Zomba csapatától.

Csapatunk tagjai: Sárközi Ádám, Tivadar Márk, Kõmûves
Zsolt, Horváth Viktor, Sáfrán Dávid, Hábel Gábor, Csankó
Péter, Száraz Alex, Major Zalán, Meszlényi Adrián. A torna
legjobb mezõnyjátékosa Sárközi Ádám lett.

December 12-én Báta-
széken meghívásos
Suli-Kupán vettünk
részt. Diákjaink az elõ-
kelõ 3. helyen végez-
tek, sõt a legjobb me-
zõnyjátékos is csapa-
tunkból került ki Sár-
közi Ádám személyé-
ben.

A csapat tagjai:
Sárközi Ádám, Tiva-
dar Márk, Hábel Gá-
bor, Horváth Viktor,
Csankó Péter, Major
Zalán és Meszlényi
Adrián

Suli-Kupa Bátaszéken

MIKULÁS AZ ISKOLÁBAN
A naptárnak ellentmondó decemberi verõfényes „meleg” ellenére megér-
kezett hozzánk a Mikulás. Negyedikeseink mûsorral és ajándékokkal kö-
szöntötték alsós társaikat a faluházban.

ISMERKEDÉS A PAKS II.-VEL
A Paks II. interaktív tájékoztató kamiont az iskola valamennyi osztá-
lya felkereste. Az itt kapott hasznos információkkal elsõ kézbõl az a
generáció ismerkedhetett, akiket közvetlenül, akár munkavállalóként
is érinthet a tervezett beruházás.

Budaváriné Balogh Boglárka hírfelelõs
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A magam és apa nélkül ma-
radt három kislányom ne-
vében szeretném megkö-
szönni mindazok lelki és
anyagi támogatását, akik
férjem, Antus Gyula halála-
kor a család segítségére si-
ettek. 

Antusné Tóth Erika
Tengelic-Szõlõhegy

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ

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 - gyermekrendelés

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

Tengelic-SSzõlõhegy
Szerda 11:30 – 14:30

FOGORVOS
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
Dóczy Mária: 06-20/251-1010

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva ttartás:

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

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

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

Januári pprogramok:
Jelmezes farsangi bál felnõttek-
nek. A részletekrõl hamarosan a
plakátokról, a honlapon és a
facebook oldalon tájékozódhat-
nak.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

A képviselõ-testület 2015. december 15-én tartotta 2015. évi utol-
só rendes ülését. Az ülésen 14 napirendet tárgyaltak meg a köz-
ség vezetõi.

Az elsõ napirendi pont keretében a költségvetés 3. számú
módosítását fogadta el a testület, mely módosítás során a költ-
ségvetés fõ összegei 7.137. 000.- Ft-tal nõttek.

Tájékoztató hangzott el az önkormányzat 2015. évi I.–III. ne-
gyedévi gazdálkodásáról. Önkormányzati szinten, ami tartal-
mazza a polgármesteri hivatal és az óvoda költségvetését is, a be-
vételek 94,1 %-ban, a kiadások 64,87 %-ban teljesültek idõará-
nyosan. Így a gazdálkodás továbbra is stabilnak mondható.

Egyhangú szavazással fogadta el a képviselõ-testület a polgár-
mesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõk illetményki-
egészítésérõl szóló rendeletet. A 10 %-os illetménykiegészítést
2004 óta kapják a köztisztviselõk, mely juttatást minden évben
új rendeletbe kell foglalni. Az illetménykiegészítés a 2016. évi
költségvetés összegét az idei évhez képest nem emeli.

Elfogadásra került a 2014-2015. évi helyi adóztatásról szóló
beszámoló. A beszámoló részletezi az adóigazgatási feladatokat,
külön kiemelve a helyi adókkal, a gépjármûadóval, a talajterhe-
lési díjjal, a mezõõri járulékkal, a magánfõzött párlat után fize-
tendõ jövedéki adóval kapcsolatos statisztikai adatokat, a köz-
tartozások behajtásával, a kiadott adóigazolások, adó-és értékbi-
zonyítványok, a földkifüggesztéssel kapcsolatos teendõket vala-
mint a hátralékok alakulását. 2014-ben a hátralékok összege
12.326.847.- Ft volt, 2015-ben jelenleg 10.810.777.- Ft. Az adóhát-
ralékok és egyéb köztartozások behajtása igényli a legtöbb
munkát az adóigazgatás területén. A jogszabályi lehetõségek ke-
retein belül a hivatal megtesz mindent, hogy csökkentse a hát-
ralék összegét, de sajnos egyre több olyan adós van, akitõl nem
lehet a hátralékot behajtani.

A képviselõ-testület felülvizsgálta a temetõi szolgáltatási díja-
kat és úgy döntött, hogy a díjmértékeket 2016-ban is változatla-
nul hagyja. 

Elfogadásra került a tanyagondnoki szolgálat és a szociális ét-
keztetés szakmai programja. Az új szakmai programok elfogadá-
sa a jogszabályok változása miatt vált szükségessé.

A testület döntése értelmében az önkormányzat 2016. évi
belsõ ellenõrzési feladatait külsõ szolgáltatóval, az Alisca Comp
Kft-vel kívánja ellátni.

A Tengelic Községért Alapítvány 2014. évi mûködésérõl adott
számot a kuratórium elnöke, melyet a képviselõk elfogadtak. Az
alapítvány bevétele volt az alapítói támogatás mellett a kamatbe-
vétel és az 1 %-os SZJA bevétel. Az év során a kiadásokat a mûkö-
dési költségek, az óvodai rendezvény támogatása, iskolások fü-
zetcsomaggal történõ támogatása és a játszóház támogatása je-
lentette. 

Ezt követõen – jogszabályi kötelezettségének eleget téve – a
polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet az éves szabad-
sága igénybevételérõl.

Az egyebek napirendi pont elõtt egyhangú szavazással elfo-
gadásra került a helyi adókról szóló rendelet. A 2016. január l-jé-
tõl hatályba lépõ új rendelet a magánszemélyek kommunális
adójával, az iparûzési adóval és az idegenforgalmi adóval kap-
csolatos rendelkezéseket tartalmazza. Az új rendelet elfogadásá-
val sem az adók mértékében, sem az adómentességekben nem
történt változás.

Az egyebek napirendi pontban döntés született Fadd Nagy-
község várossá nyilvánításának támogatásáról, a Fadd és Kör-
nyéke Gyepmesteri Társulás létrehozásának elvi támogatásáról
valamint tanyagondnoki feladatok ellátására alkalmas gépjármû
beszerzésérõl.

A napirendi pontok megtárgyalását követõen Gáncs Tamás
képviselõ, a szociális bizottság elnöke tájékoztatta a képviselõ-
ket, hogy a szociális célú tûzifa keretbõl már 42 q kiosztásra ke-
rült valamint arról, hogy a „cipõs doboz” akció során összejött
adományokból 56 gyermek kaphat ajándékcsomagot.

Az ülés végén a polgármester beszámolt az önkormányzat
pénzügyi helyzetérõl, az óvodát és a sportcsarnokot érintõ fel-
újításokról, valamint a kárpátaljai látogatásról. Ezt követõen
megköszönte a képviselõk egész éves munkáját.


