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Kezdõdik a 6233. sz. út építése ❖ Közmeghallgatás ❖ Az Internet veszélyei ❖ Képviselõ fogadóórák

2016. március 1-én kezdetét veszi a 6233. sz. út építése Paks és Kölesd ök.
út között. Kivitelezõ: SOLTÚT – Útépítõ Fenntartó és Kereskedelmi Kft.

A munka 2016. augusztus 30-ig tart, és szakaszos ütemben zajlik, fél-
pályás útlezárásokkal. Mint minden útépítés, ez a munka is fennakadáso-
kat okoz majd a közlekedésben és forgalomkorlátozásokkal jár, de az út
elkészültével végre a 21. század követelményeinek megfelelõ útviszo-
nyok mellett közelíthetjük meg Paks járási székhelyet és Tengelic két ol-
dalról történõ megközelíthetõsége is megvalósul.

Tengelic érdekeit szem elõtt tartva a várható kellemetlenségek miatt
kérjük a lakosság megértését és türelmét. Polgármesteri Hivatal

Ú T É P Í T É S

A képviselõ-testület 2016. feb-
ruár 22-én Tengelicen a Falu-
házban, 2016. február 23-án
Szõlõhegyen a Kultúrházban
tartotta éves közmeghallgatásos ülését.

A február 22-i ülésen Polgármester Úr tájékoztatta a megje-
lent 17 fõ érdeklõdõt az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásá-
ról, mûködésérõl, beszámolt az elvégzett beruházásokról, fel-
újításokról. Ezt követõen ismertette a 2016. évre elfogadott
költségvetés fõbb irányait, tervezett beruházásait, felújításait.
A lakosság részérõl a feltett kérdések elsõsorban a Paks-Kölesd
összekötõ út felújításával, valamint a Tengelic Jánosmajori víz-
minõség javító beruházással voltak kapcsolatosak.

A közmeghallgatást követõen az ülésen a testület döntést ho-
zott  a Tengelic Községért Alapítvány új Alapító Okiratának elfo-
gadásáról, a község településrendezési terve 4. számú módosítá-
sáról, a Tolna Megyei Településrendezési terv véleményezésérõl,
arról, hogy 2016. április l-jétõl a fogorvosi feladatok helyettesí-
téssel történõ ellátására Bernádné Dr. Fülöp Eszter fogorvossal
megbízási szerzõdést köt valamint arról is, hogy kezdeményezi
a fogorvosi körzet csatlakozását a Dunaszentgyörgyi-Gerjeni

körzethez, ahol a fogorvosi fel-
adatokat szintén Bernádné Dr.
Fülöp Eszter fogorvos látja el. 

Szõlõhegyen a képviselõ-
testület tagjain kívül 15 fõ vett részt a közmeghallgatáson,
ahol szintén tájékoztató hangzott el az elmúlt év mûködésé-
rõl, a 2016. évi költségvetésrõl és a tervezett feladatokról. A la-
kosság járda felújításokkal, közösségi épületekkel kapcsolatos
kérdéseket és egyéb közérdekû kérdéseket tett fel.

A közmeghallgatást követõen a testület három határozatot
fogadott el a következõ témákban:

2016. március 1-jétõl megkezdik a Paks-Kölesd összekötõ
út javítását, melyhez kapcsolódóan - a kivitelezõ kérelmére - a
képviselõ-testület Felsõtengelicen az önkormányzat tulajdo-
nában lévõ 086/18 hrsz-ú ingatlan használatára engedélyt
adott. 

Elutasító döntés született a Kék Madár Alapítvány támoga-
tási kérelme ügyében, valamint elfogadta a testület a Szek-
szárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított El-
látási Társulás társulási megállapodásának módosítását.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

KÖZMEGHALLGATÁS

PETÕFI SÁNDOR

MÁRCIUSI IFJAK
(részlet)

Szolgaságunk idejében
Minden ember csak beszélt,
Mi valánk a legelsõk, kik
Tenni mertünk a honért!

Mi emeltük föl elõször
A cselekvés zászlaját,
Mi riasztók föl zajunkkal
Nagy álmából a hazát!

A földet, mely koporsó volt
S benn egy nemzet a halott,
Megillettük, és tizennégy
Milljom szív földobogott.

Egy szóvá s egy érzelemmé
Olvadt össze a haza,
Az érzelem „lelkesûlés”,
A szó „szabadság” vala.
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ISKOLAI HÍREK - FEBRUÁR

A vízkereszttõl hamvazószerdáig (vagyis a húsvétot megelõzõ
40 napos böjt kezdetéig) tartó idõszak farsang, azaz a vidám ösz-
szejövetelek, az álarcos mulatságok és a néphagyományokat föl-
elevenítõ télbúcsúztatás idõszaka.

Ez a vidám, örömteli program idén is felvidított bennünket.
Más bõrébe, jelmezbe bújva álmunk itt valóra vált. A gyönyörûsé-
ges hercegnõtõl kezdve bohócon és Kis hercegen át cicák, bale-
rinák, mesefigurák, édesebbnél édesebb csoki golyócskák,
Spongyabob és társai, táncoló zsákok,
apácák özönlötték el a színpadot, hogy
még felsorolni is sok lenne.

Még Piroska és az őt megmentő vadász is 

ellátogatott hozzánk

Sebestyén Beatrix kollé-

ganőnk műsorvezetői

szerepben mutatkozott be

Fontos, hogy a showhoz osztályprodukciók szülessenek, 
hiszen évrõl évre fokozatosan csökken az egyéni jelmezesek

száma. Ám a sikerhez sok-sok szervezõmunka, nevelõi és szülõi ráha-
tás, segítség és köztudottan több-kevesebb anyagi forrás is szükségel-
tetik. Az osztályok színvonalasnál színvonalasabb produkciókat mu-
tattak be a színpadon.

Pálfalvi NNándor: FFarsang

Táncra, ttáncra kkisleányok,
daloljatok ffiúk,

itt aa ffarsang, hhaja-hhuj,
ne llássunk mmost sszomorút!
Mert aa ffarsang ffebruárban

nagy öörömet üünnepel,
múlik aa ttél, hhaja-hhuj,

s aa ttavasznak jjönni kkell!

Apáca-show hatodikos módra

Iskolai paródiát adtak elő az ötödikesek

Balettozó negyedikesek

Spongyabob harmadikos lett

Másodikos szellemes zsákok

Elsős csoki golyók

A zsûri döntése értel-
mében az alsós osztá-
lyok közül a negyedi-
kesek, a felsõ tagoza-
tosoknál a hatodik
osztály nyerte a fõdí-
jat, egy-egy finom,
csodaszép tortát. A
bemutatókat követõ-
en a Pepszi Band ze-
nélt és tombolasorso-
lással, a szülõk, hozzá-
tartozók által felaján-
lott házi sütemények,
szendvicsek fogyasz-
tásával múlattuk az
idõt.

Ezúton is köszön-
jük valamennyi tá-
mogatónknak, külö-
nösen a szülõi mun-
kaközösség és a ten-
gelici nyugdíjas klub
tagjainak a szervezés-
ben, lebonyolításban
nyújtott segítségét.

Budaváriné
Balogh Boglárka

hírfelelõs

Micsoda bbuli

FARSANG TENGELIC-SZÓ́ LÓ́ HEGYEN IS
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ELBIR
Elektronikus Lakossági Bûnmegelõzési

Információs Rendszer

Kajsza Béla alpolgármester elsõsorban külterületi – kivéve 
Szõlõhegy – lakosok számára telefonos 
egyeztetés alapján: 30/978-0777
Helyszín: Júliamajor Kultúrház

Bátainé Réti Márta elsõsorban a szõlõhegyi lakosok számára 
március 16-án (szerda) 16:30 – 17:30 óráig.
Helyszín: Tengelic – Szõlõhegy Kirendeltség 
épülete, József A. u. 1.

Müller Tamásné március 9-én  (szerda) 10.00-11.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház

Szijártó József március 7-én (hétfõ) 17.00-18.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház

Gáncs Tamás József március 18-án (péntek) 16.00-17.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház

Kászpári Károly A Húsvéti ünnepekre való tekintettel 
a fogadóóra elmarad

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK MÁRCIUSBAN

KKKK ÖÖÖÖ ZZZZ ÉÉÉÉ RRRR DDDD EEEE KKKK ÛÛÛÛ :::: Szelektív hulladékszállítás: 2016. március 18.

A böjti idõszak idején is sok program vár-
ja a kicsiket és nagyokat, fiatalabb és idõ-
sebb keresztény testvéreket a tengelici
evangélikus gyülekezet imatermében. 

Március 6-án vasárnap délután 3 órától
ökumenikus világ-imanapra gyûlünk ösz-
sze, ahol idén a kubai nõk életével, hitével
ismerkedünk meg. Énekléssel és imádság-
gal a békéért könyörgünk együtt. 

Március 18-án 17 órától az evangélikus
Gyülekezeti Misszió egy kisebb csoport-
ja látogat el hozzánk, és segíti bizonyság-
tételekkel, örömhírrel hitünk épülését. 

Továbbra is nyitott ajtókkal várjuk
hétfõ esténként öt órától a Mécses Cso-
port próbáin az énekelni vágyókat. 

Minden második vasárnap (március-
ban ez 13-án és 27-én) fél tíztõl istentisz-
telet idõben külön gyerekalkalmakat tar-
tunk. 

Keddenként délután három órától a
bibliaórán gyülekezünk össze az Ige ta-
nulmányozására.

Minden kedves olvasónak áldott, bé-
kés húsvéti ünnepeket kívánunk.

Füller Tímea

Hírek az evangélikus gyülekezet háza tájáról

Az internet egy rendkívül hasznos felület, ám csak akkor tud-
juk az elõnyeit kiélvezni, ha elõvigyázatosak vagyunk. A világ-
hálón való szörfölés ugyanis komoly károkat okozhat. Az egyik
legnagyobb veszélyforrás az, hogy az interneten senkinek nincs
„arca”, maszk mögé bújva pedig bárki, bárminek kiadhatja ma-
gát. A gyerekek, fiatalkorúak esetében ezért is nagyon fontos,
hogy a szülõ tudjon arról, kivel tart kapcsolatot a gyermeke, így
fel tudja hívni a figyelmét a veszélyre, ha pedig probléma adó-
dik, közösen megoldást tudnak találni rá.

Említést érdemelnek a belépésekhez szükséges jelszavak is, me-
lyek kitalálását, megjegyzését, valamint újból- és újból való be-
írását az emberek többsége egy felesleges tehernek érzi, így so-
kan igyekeznek a lehetõ legegyszerûbb megoldást megtalálni:
könnyen megjegyezhetõ és begépelhetõ jelszót kreálni. Ezzel
viszont azok is tisztában vannak, akik visszaélnének az adataink-
kal, így minél egyszerûbb jelszót találunk ki, annál gyorsabban
fejtik meg mások. Hihetetlen, de igaz: a világ leggyakrabban
használt jelszavai a legegyszerûbb számsorok: 12345, 123456 és
így tovább.

Számolni kell azzal is, hogy az internet „nem felejt”, vagyis ami
felkerül a világhálóra, az nagy valószínûséggel ott is marad. Két-
szer is meg kell tehát gondolni, hogy milyen képet vagy tartal-
mat töltünk fel, hiszen beláthatatlan következményekkel járhat
egy-egy kép, de hozzászólás is.

Juli még csak 17 éves volt, amikor azzal szembesült, hogy für-
dõruhás képeit egy felnõtteknek szóló oldalra töltötték fel, Ka-
tit már az elsõ munkanapján kirúgták, mivel reggel kiposztolta
az üzenõfalra, hogy semmi kedve dolgozni menni. Bár az inter-
net megkönnyíti a kapcsolattartást és a kapcsolatépítést, épp-
így romba is döntheti azokat.

További problémát okozhat, hogy sokan ellenállhatatlan vágyat
éreznek arra, hogy megosszák ismerõseikkel, mikor-hol tartóz-
kodnak, és mit csinálnak éppen. Ezzel csak akkor van gond, ha
az információ illetéktelen személy „kezébe kerül”, aki kapva
kap az alkalmon, hogy Marikáék épp a görög tengerparton nya-
ralnak. Könnyen elõfordulhat, hogy mire a család hazaér, már
csak hûlt helyét találja értékeinek.

Bár a gyerekek el sem tudják képzelni az életüket a számítógép
és az internet nélkül, érdemes beszélgetni velük arról, hogy a
virtuális valóság soha nem ad annyi élményt, mint az a világ, ami
a szobán kívül vár rájuk. A közösségi média veszélyeirõl egy tá-
jékoztató kisfilm is készült, melyet a

https://www.youtube.com/watch?v=VpYiH8HCwxY
oldalon lehet megtekinteni.

A biztonságos internetezéssel kapcsolatban hasznos informáci-
ók találhatók az alábbi honlapokon:

www.saferinternet.hu;
www.biztonsagosbongeszes.org;

www.internethotline.hu;
www.biztonsagosinternet.hu;

www.kek-vonal.hu

Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnügyi Igazgatóság, Bûnügyi Osztály,

Bûnmegelõzési Alosztály

7100 Szekszárd, Mészáros L. u. 19-21. 7101 Szekszárd, Pf.:86.

Telefon: 74/501-150, Fax.: 23/31-10.
● ●
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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:

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

Április 11-ttõl aa ffogorvosi
ellátást BBernádné ddr. FFü-
löp EEszter llátja eel hhelyet-
tesítésben. AA vvégleges
rendelési iidõpontokról aa
késõbbiek ffolyamán ttá-
jékoztatjuk aa llakosságot.

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

Márciusi pprogramok:
Húsvéti játszóház

Locsolóbál
(a részletek végett figyelje a

plakátokat és a Faluház
facebook oldalát!)

Tolnai Lászlóné jegyzõ

A 2016. február 9-i képviselõ-testületi ülésen 2 rendeletet és 15
határozatot fogadtak el a képviselõk.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének negyedik módo-
sításáról döntöttek, mely módosítás során a költségvetés bevé-
teli és kiadási fõösszege 4.111.000.- Ft-tal emelkedett
367.788.000.- Ft-ra.

A 2016. évi költségvetés megalapozásához elfogadásra került az
adósságot keletkeztetõ ügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettségek
megállapítása. Ez azt jelenti, hogy a saját bevételek (helyi adók,
díjak, bírságok) nagyságrendje alapján 25 millió Ft adósságot ke-
letkeztetõ fizetési kötelezettséggel (hitel, kölcsön, értékpapír ki-
bocsátás, pénzügyi lízing) terhelhetõ a költségvetés. Elfogadásra
került a köztisztviselõk, közalkalmazottak és Munka Törvény-
könyv hatálya alá tartozó dolgozók 2016. évi cafetéria kerete is,
melynek összege bruttó 6.620.000.- Ft. A képviselõk elfogadták
a 2016. január 1-jétõl, 2016. február 4–ig tartó idõszakra vonat-
kozó átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló. A beszámolóban
bemutatásra került bevételek és kiadások beépítésre kerültek a
2016. évi költségvetésbe.

Ezt követõen egyhangú szavazással megalkotta a képviselõ-testület
az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésérõl szóló
rendeletét. A bevételi és kiadási fõösszeget 295.898.000.- Ft-ban ál-
lapították meg. Ezen belül a polgármesteri hivatal elõirányzata
45.828.000.- Ft, a Mézeskalács óvoda elõirányzata 38.422.000.- Ft.
A jogszabályok szerint kötelezõ tartalékot is képezni, melynek
összege 10.000.000.- Ft. A 2015. évi pénzmaradvány összegébõl
53.542.000.- Ft került beépítésre a költségvetésbe. Hitelfelvételt
az önkormányzat nem tervez 2016-ban. Civil szervezetek támo-
gatására 3.510.000.- Ft lett tervezve. A tervezett beruházási és fel-
újítási feladatok: tanyagondnoki, valamint kommunális kisteher-
autó vásárlása, önkormányzati garázs építése, kamera vásárlás, a
Jánosmajori ivóvízminõség javításának keretében vízhálózat en-
gedélyezési tervének elkészítése, óvoda fûtésének, vizesblokkjá-
nak, konyhájának felújítása, sportcsarnok tetõfelújítása, Szõlõhe-
gyi iroda felújítása, településrendezési terv módosítása.  

Határozatban döntött a testület a Mézeskalács óvoda nyári zárva
tartásának idejérõl is, amely alapján az óvoda 2016. július 4-tõl
2016. július 17-ig zárva tart az általános karbantartás, nagytakarí-
tás elvégzése érdekében. Elfogadásra került a mûvelõdésszerve-
zõ továbbképzési terve, a polgármester szabadságolási terve, a
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás megszûntetése. 
Kiválasztásra került a Sportcsarnok tetõfelújítási munkáinak ki-
vitelezõje is az ülésen. 

A nyertes az ANROFÉM Kft. lett, aki bruttó 18.514.052.- Ft össze-
gért vállalta a munkát. Várhatóan 2016. februárjában megkez-
dõdnek a munkálatok és 2016. júniusában fejezõdnek be.

Az egyebek napirendi pontban a képviselõ-testület 55.175.- Ft tá-
mogatást szavazott meg a 2016. évi jégesõelhárítás mûködtetésé-
re a Dél-magyarországi Jégesõelhárítási Egyesülés részére. Vissza-
vonásra került a Gindli u. 1. szám alatti üzlet megvásárlására vo-
natkozó képviselõ-testületi határozat, illetve 2016. március 31-ig
meghosszabbításra került a Dr. Vékás Andrea fogorvossal kötött
megbízási szerzõdés. A fenti idõpontig a tengelici lakosok a
németkéri rendelõbe mehetnek kezelésekre. Várhatóan 2016. áp-
rilis 1-jétõl már új fogorvos rendelhet a tengelici rendelõben.

Zárt ülés keretében 2 fõ részére adományoztak a képviselõk „Ten-
gelic Községért” kitüntetõ címet. Dr. Stallenberger Péterné részé-
re, aki több mint 40 évig volt településünk háziorvosa, emellett
16 éven keresztül vállalta a feladatokat, mint települési képvise-
lõ, és egyidejûleg a szociális bizottság elnöke. Posztumusz kitün-
tetõ címet kapott Dr. Stallenberger Péter volt háziorvosunk.
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