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Tudom, mmeghalnék iidegenben: 
ott mmég aa ffák ssem iilyenek: 

nem vvirít bbodza aa bberekben, 
akácok kkönnye ssem ppereg: 

nem rrészegít aa sszéna-iillat, 
nem vvillámfénnyel jjön aa nnyár: 

nem íígy ttáncol ffelho" n aa ccsillag, 
nem sszédül aaz éégto" l aa ttáj... 

Meghalok iitt iis: - aa ggyönyörto" l, 
hogy aa rrepceföld sszínarany, 

hogy aa llomb ooly zzöld, sszinte ttombol, 
s aa kko" nek iis iillata vvan: 

hogy ááll aa bbúza nnyers kkalásza, 
mintha vvirágot nnemzene, 

s ee ttájon aaz llel ccsak mmagára, 
ki vvégleg eegyesült vvele.

ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA
Dr. Horváth Tamás Miklós ügyvéd min-
den hónap elsõ és harmadik keddjén
13:00 – 17:30 óra között ügyvédi fogadó-
órát tart a Polgármesteri Hivatalban.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
A szelektív papír, fém, mûanyag
hulladékelszállítás idõpontjai a Ten-
gelici Hírmondó februári számá-
ban a betétlapon található menet-
rend segítségével követhetõk.

SZELEKTÍV
ÜVEGHULLADÉK

Ismét van lehetõség a háztartási
üvegpalack hulladék szelektív gyûj-
tésére. A gyûjtõkonténerek a követ-
kezõ címen találhatók: 

Tengelic, a Petõfi S. u. 29. – a 
pékség elõtt, 

Tengelic-Szõlõhegy, a szobor
elõtti téren.

A konténerekbe nem helyezhetõ ab-
laküveg és egyéb építési üveghulla-
dék!

Polgármesteri Hivatal
T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
A község tisztán tartása közös feladatunk, egyészségünk és környezetünk védelme
érdekében mindent meg kell tenni azért, hogy élhetõ lakókörnyezetet alakítsunk
ki és tartsunk fenn.
A legfontosabb lakossági feladatok, melyeket az ingatlanok és az ingatlanok elõtti
közterületek esetében az elõttünk álló nyáron is szükséges elvégezni:
Az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat megmûvelni, illetve
rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttõl, – különös tekintettel a parlagfûtõl –
megtisztítani.
Az ingatlan tulajdonosa, használója a tulajdonában lévõ ingatlan körüli közterüle-
ten található járdaszakaszt, és ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjedõ tel-
jes területet köteles tisztán tartani. Köteles az ehhez a területhez tartozó gyepfelü-
let, virágágyás, illetve fák gondozásáról, a kapu- és garázsbejáró sártalanításáról,
tisztán tartásáról gondoskodni.
A tulajdonos, használó kötelessége a tulajdonában lévõ ingatlan körüli közterületen
található járdaszakasz melletti folyókák és csapadék-vízelvezetõ árkok tisztítása,
gyomtalanítása (lehetõleg nem permetezéssel), továbbá a jármûbehajtó átereszei-
nek rendszeres karbantartása, tisztítása, gyommentesítése és a csapadékvíz zavar-
talan lefolyásának biztosítása.
A lakosság egészségének és a levegõ tisztaságának védelme érdekében a zöldhulla-
dék égetése csak szerdán és szombaton (kivéve ünnepnap) 13.00 – 20.00 óra kö-
zött megengedett. Kérünk mindenkit, hogy a szabályok betartásával kizárólag ezek-
ben az idõpontokban gyújtson tüzet, figyelve embertársainkra és környezetünkre.
Községünk településképe, közterületeink, ingatlanjaink, saját tulajdonunk igénye-
sen, tisztán, gondozottan tartása mindannyiunk közös érdeke, ezért kérem a Tisz-
telt lakosokat, Ingatlan-tulajdonosokat, tegyenek eleget a jogszabályban elõírt kö-
telezettségeiknek, melynek ellenõrzésére a késõbbiekben sor kerül.

Tengelic 2018. május 28. Gáncs István polgármester



Tengelic 2018. június, 2. oldal

Iskolai hírek - 2018. május

Szavalóverseny Mórágyon
Május 10-én zajlott ismét a Mórágyi Iskolában a tankerület szavalóversenye, melyen a rendkívül
erõs mezõnyben ott volt két tengelici diák is. Varga-Kovács Rebeka negyedikes tanulónk kiváló
versmondásával a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. Gyõzelméhez gratulá-
lunk neki és felkészítõ tanárának, Horváth Józsefnének is.

Gyõzelem a Lázár Ervin
Emlékversenyen

A Tolna Megyei Önkormányzat olyan 60 milliós, európai uni-
ós támogatást nyert el, melynek révén a környékbeli települé-
seken, különbözõ helyszíneken három éven át rendeznek iro-
dalmi, képzõmûvészeti és népzenei programokat.

Pálfa, Sárszentlõrinc, Kölesd, Medina, Harc, Sióagárd, Szedres
mellett Tengelic is részt vesz a projektben, melynek elsõ ren-
dezvényén, május 7-én Lázár Ervinre emlékeztek az író szüle-
tésének 82. évfordulóján. Gyermekprogramok keretében rajz-
pályázaton, mesemondóversenyen, vetélkedõn és focikupán
mérhették össze tudásukat a résztvevõ iskolák csapatai.

Iskolánk a Lázár Ervin-fut-
ballkupán, Pálfán a neve-
zõ tíz település csapata
közül a negyedik helyen
végzett. A torna legjobb
kapusa címet Domak
Miklós érdemelte ki (a ké-
pen piros mezben).

Délután a szomszédos Sárszentlõrincen, a Petõfi és Lázár Ervin
Emlékház környezetében egy, az íróhoz kapcsolódó, hat állo-
másból álló vetélkedõn vettek
részt tanulóink. A program já-
tékos kalandozást jelentett
„Rácegresivel és Pácegresivel”
Lázár Ervin mesés tájain.

Vetélkedõ-gyõztes csapatunk
tagjai: Nagy József, Lusinszki
Fruzsina, Horváth Réka, Szegi
Tamás, Solymosi Klaudia és
Bodó Attila. Felkészítõ taná-
ruk: Budaváriné Balogh Bog-
lárka.

„Irodalmi élmények, értékek Tolna megyében”

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára fenti cím-
mel hirdetett versenyt, melyre iskolánkból hat 4. osztályos ta-
nuló nevezett be.
Tanítványaink több héten keresztül rengeteg feladatot oldottak
meg: meséket olvastak, rajzoltak, kutató és gyûjtõmunkát vé-
geztek, rejtvényt fejtettek, fogalmazást írtak.
Kitartó munkájukkal valamennyien elnyerték a fõdíjat: a nyá-
ron egyhetes napközis táborban vehetnek részt, mely során
megyénk irodalmi emlékhelyeire kirándulnak, és sok kézmû-
ves, zenei és játékos program vár rájuk.

Csapatunk tagjai a gyer-
mekkönyvtári díjáta-
dón: Séta Míra, Antus
Boglárka, Kácsor Emí-
lia, Móri Fanni, Füller
Borsika és Antus Zsófia
felkészítõjükkel, Hor-
váth Józsefnével és a
versenyszervezõ Dicsõ
Zsolttal.

(folytatás a 3. oldalon)

Szülo"k,
nevelo"k
bálja

Iskolánk, idén hatodízben rendezte meg a szülõi munkaközös-
séggel karöltve jótékonysági bálját. Molnár Ferencné SZMK- el-
nök és Szijártó József tagintézmény vezetõ köszöntötte a falu-
házban összesereglett vendégeket. A bált, Budaváriné Balogh
Boglárka konferálásával mintegy másfél órás mûsor elõzte meg.
Szereplõit korábbi és mai diákok, szülõk, pedagógusok adták.
A mûsorban Domak Miklós és Kosztics Szabolcs versmondás-
sal, a Virágszálak duó, a citera és gitárszakkörösök egy-egy dal-
csokorral, a 4. és 5. osztályosok zenés-jelmezes mûsorszám-
mal szerepeltek.

A mûsor immáron elmaradhatatlan része az a zenei produkció,
melyben a Farkas Zsuzsanna, Kolep Ingrid, Gombos Ferencné,
Herczinger Anikó, Szijártó József és Szabó Dávid alkotta ama-
tõr zenekar három ismert slágert adott elõ a közönség ütemes
tapsa közepette.

A bál nyitányaként felsõ tagozatosaink palotást és keringõt tán-
coltak. A táncokat Kolep Ingrid tanította be. Vendégeinknek a
bonyhádi Forte zenekar hajnalig húzta a talpalávalót. Tanulóink,
a szülõk és nevelõk nevében szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak ehhez a
kellemes estéhez és támogatták rendezvényünket, melynek be-
vétele az osztályok közösségi programjainak szervezését segíti!

A záró produkció egy igazi különlegesség volt, melyet az „elbanyá-
sodott” Tengelice néptánccsoport varázsolt elõ. A boszik ugyan
söprûn nem lovagoltak, de táncukkal, különleges jelmezeikkel
nemcsak a közönséget, de még egy igazi faunt is levettek a lábáról.

Senki se fizessen azért, amit
szívbõl adok,

mert az én jutalmam, hogy
adhatok.”

Jorge Bucay
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Harmadik alkalommal rendezte meg az Atomenergetikai Mú-
zeum a Teller Ede vetélkedõt.
A Társadalmi Ellenõrzõ, Információs és Településfejlesztési
Társulás (TEIT) településeinek általános iskolái számára szer-
vezett verseny fizikaismeretekre és a múzeum kiállításának
anyagára egyaránt épített. Iskolánk elsõ alkalommal vett részt
a vetélkedõn. Nyolcadikos versenyzõink: Patai Lilla, Major Za-
lán és Csabai Levente voltak, felkészítõjük Sebestyén Beat-
rix. Az induló nyolc iskola – köztük középiskola – közül holt-
versenyben a negyedik helyen végeztek.

Szíjártó József tagintézmény vezetõ 

Gyermeknapi beszámoló
2018. május 26-án az általános iskola udvarán került megrende-
zésre a gyermeknapi családi kavalkád. A rendezvényen családi
rajzversennyel, fánkevõ versennyel, kakaókoncerttel, focibaj-
noksággal, rendõrségi technikai és önvédelmi bemutatóval, va-
lamint habpartyval vártuk az érdeklõdõket. 

Mindezek mellett kipróbálhatták a gyermekek a lovaglást,
felülhettek a körhintára, ugrálhattak trambulinon,
ugrálóváron, igénybe vehették a csillámtetoválást. A délután
folyamán az óvodások saját készítésû tárgyaiból, valamint a
Frissten Kft. által sütött perecbõl lehetett vásárolni.

A rendezvényen közremûködött a Borostyán Nyugdíjas Egye-
sület, a Polgárõr és Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Nagydorogi
Tûzoltók, Hencz Gabriella, Füller Tímea, Vizsolyi Lívia, Seres
Klaudia, Csoknya János.

Támogatóink voltak: Tenge-
lic Község Önkormányzata,
Zomba KONI Tengelici Tagis-
kola, Kászpári Károly, Dekoten
Kft, Borbély Lászlóné, Coop

ABC Áruház, Fakanál
Ételház, Domakné
Károly Magdolna,
Osztermajer Gyõzõ,
Csopák Mihály.

FALUNAP TENGELIC-SZÕLÕHEGYEN
Idõpont: 2018. július 14-én

Ízelítõ a programból: Délelõtt foci, gyerekeknek
ügyességi játékok, fõzõverseny. Délután

habparti, este színpadi mûsor, bál,
vendégmûvész, tombola.

Belépõdíj: 1000.- Ft.
Részletek a Hírmondó júliusi számában.

Tengelic-Szõlõhegyért Egyesület

TEKERJ VELÜNK!
A 3T Civil szervezet kerékpártúrát szervez 

Sióagárdra.

A túra idõpontja: 2018. június 23. (szombat)
Indulás: 8:30 órakor a piactérrõl. 
Az útvonal: Tengelic - Júliamajor - Szedres – Medina –
Sió töltés - Sióagárd
A túra hossza Sióagárdig: 28 km, közben több pihenõt is
tartunk.
Hazaindulás: 16:30 órakor.
Jelentkezési határidõ: 2017. június 18-ig az Önkormányzat-
nál vagy a Takarékszövetkezetben.
Várjuk a gyerekek és a felnõttek jelentkezését. Gyermekek
önállóan csak 14 év felett, egyébként szülõi felügyelettel ve-
hetnek részt.
Útravalóról, felszerelésrõl (láthatósági mellény, esõkabát)
mindenki maga gondoskodik.
A kirándulókat gépjármûvel kísérjük, elsõsegély-nyújtási le-
hetõséget biztosítunk.
Odaérkezést követõen ebéddel kedveskedünk a fáradt
túrázóknak.

Rossz idõ esetén a kerékpártúra elmarad.
Gyertek minél többen, biciklizzünk együtt egy jót!

Kirándulás a Pókbangós Bárányi-réthez
A Település Értéktári Bizottsága javaslatára ebben az évben
az év települési értéke egy növény, a pókbangó lett. A bizott-
ság, hogy a Tengelicen élõk minél nagyobb számban megis-
merhessék e ritka növényt, arra kért minden helyi szerveze-
tet és intézményt, hogy tervezett éves programjukba lehetõ-
ség szerint építsék be a májusban virágzó növényt.
Mi, a 3T Civil Szervezet úgy gondoltunk, hogy egy rövid túra
során ismertetjük meg tagjainkkal, illetve a csatlakozó érdek-
lõdõkkel a 100 000.- Ft eszmei értékû, Magyarországon foko-
zottan védett növényt. Közel 50-en, három Települési Érték-
tári tag közremûködése mellett sétáltunk ki a tudományosan
Ophrys sphegodes-nek nevezett növény élõhelyéhez. Megér-
kezésünk után az önkormányzat által kialakított pihenõhe-
lyen Tóth Ferenc tartott elõadást a rét geológiai elõzményei-
rõl és magáról a növényrõl. Ezt követõen Farkas Zsuzsanna
vezetésével a még éppen virágzó csodát nézhettük meg.
Tóthné Csapó Sára a kisebbekkel puzzle játékokon és színe-
zõs feladatokon keresztül ismertette meg a pókbangót, keltet-
te fel a figyelmüket a természet értékeinek szeretetére, védel-
mére. Nagy örömünkre a Paksi Celõke Íjász Sportegyesület
tagjai is színesítették a programot, valamint együtt mozoghat-
tunk Kremzner Nikoletta gymstick edzõ mozgásformációira.

Örültünk annak is, hogy a résztvevõk
közel háromnegyede gyermek volt, hi-
szen a fiatalok éltetik tovább települé-
sünket és az itt lévõ tõlünk kapott ér-
tékeinkre nekik kell majd vigyázni a
közeli és a távoli jövõben egyaránt!

3T Civil Szervezet
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS
ÖSSZEFOGLALÓ

ORVOSI
RENDELÕ

A 2018. május 29-én megtartott testületi ülésen elsõ napirendi
pontként a Paksi Rendõrkapitányság beszámolója hangzott el
a 2017. évi tevékenységükrõl, melyet a képviselõk elfogadtak.
A beszámoló szerint az elmúlt évet kiegyensúlyozott, szélsõsé-
gektõl mentes idõszak jellemezte. Nem történt a településen
olyan jellegû bûncselekmény, amely a lakosságot bizonytalan-
ságban, félelemben, vagy rettegésben tartotta volna. Szolgálat-
szervezéssel és tervezéssel biztosították a rendszeres rendõri
jelenlétet. Tengelicet érintõen 52 feljelentés érkezett a kapi-
tányságra. Ezek között volt könnyû testi sértés, zaklatás, ittas jár-
mûvezetés, falopás, garázdaság. Tengelicet érintõen a jövõben
a falopások elkövetõinek minél eredményesebb felderítésére és
a közlekedésrendészetre szeretné a kapitányság a hangsúlyt
fektetni.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról is
kellett dönteni a zárszámadás elfogadás elõtt. A módosítás csak
technikai jellegû, mely 5.119.002.- Ft-tal emelte meg a költség-
vetési fõösszegeket. Ezt követõen fogadta el és alkotta meg a
képviselõ-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról (zárszámadás) szóló rendeletet. A zárszámadás
alapján a költségvetés fõösszege 518.291.710.- Ft. Az önkormány-
zat a 2017-es évet 137.983.276.- Ft pénzmaradvánnyal zárta. A
bevételek 98%-ban teljesültek, a kiadások 72,1 %-ban.
A feladatok ellátása finanszírozási gondok és így hitelfelvétel nél-
kül történt. A beruházásokra és felújításokra összesen
114.943.267.- Ft-ot költött az önkormányzat, aminek következ-
tében az önkormányzati vagyon 81.914.211.- Ft-tal nõtt. Az el-
múlt évekhez hasonlóan 2017-ben is támogatásban részesültek
a településen mûködõ civil szervezetek.
Határozattal elfogadták a képviselõk a 2017. évi belsõ ellenõr-
zésre vonatkozó jelentést. 2017-ben a helyi adók, valamint az
adók módjára behajtható és egyéb követelések beszedésével
kapcsolatos tevékenységet ellenõrizte a belsõ ellenõr. 
Megalkották a képviselõk a helyi közmûvelõdési feladatok ellá-
tásról szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet meghatároz-
za a közmûvelõdési alapszolgáltatásokat és azokat a feladato-
kat, amelyekkel az alapszolgáltatások biztosíthatók. Meghatároz-
za továbbá a feladatellátás szervezeti kereteit, a finanszírozás
módjait, valamint a közmûvelõdési feladatok ellátásában az ön-
kormányzattal együttmûködõ szervezeteket. Az új rendelet
2018. június 1. napján lép hatályba.
Jogszabályi elõírásnak eleget téve a testület jóváhagyta a 2017.
évre vonatkozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok el-
látásról szóló átfogó értékelést. Az értékelés szerint a települé-
sen drasztikusan csökkent a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülõk száma. 2017. december 31-én 17 fõ hát-
rányos és 14 fõ halmozottan hátrányos gyermeket tartottunk
nyilván. A tavalyi évben az önkormányzat térítésmentesen biz-
tosított tanszercsomagot a tengelici általános iskolába járó diá-
kok számára, kispolgári köszöntõ keretében 17 újszülött ka-
pott ajándékcsomagot, szociális célú tûzifa juttatásban pedig 16
gyermekes család részesült. Minden helyi iskolás és óvodás gyer-
mek részesült valamilyen mértékû étkezési térítési díjkedvez-
ményben, aki a hivatal konyháján étkezett. Kötelezõen biztosí-
tottuk a szünidei gyermekétkeztetést is a rászorultaknak. A
gyermekjóléti szolgálat családsegítõjének gondozásában 2017-
ben 40 kiskorú állt, ebbõl 26 fõ alapellátásban gondozott, 14 fõ
védelembe vett. Gyermekkorúak által, vagy a sérelmükre elkö-
vetett bûncselekmény a településen 2017-ben nem történt. A
gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésében a településen
mûködõ civil szervezetek aktívan részt vállaltak.
A Mézeskalács Óvodában a 2018/2019-es nevelési évben három
csoport indulhat továbbra is a képviselõ-testület döntése értel-
mében. A testület ezt követõen ingatlanvásárlásról és állami tu-
lajdonban lévõ út önkormányzati tulajdonba kérésrõl döntött

Tolnai Lászlóné jegyzõ

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
A teleszoba vasárnap 

kivételével 14:00 - 18:00 óra 
között látogatható. 

Rendszeres pprogramok
minden csütörtök 14 óra:

Nyugdíjas klub
Szeretettel várják az új tagokat is!

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.

Várunk minden érdeklõdõt!

Júniusi pprogramok:

jún. 18-22.: Zenetábor a citera és
gitár szakkörös gyerekeknek
jún. 22. - 20:30.: Bad Times koncert
a Faluház udvarán

Júliusi eelõzetes

július 16-21.: Testvértelepülésünk,
Szõlõsgyula gyermekeinek tábora.

ALKOTÓI PPÁLYÁZAT
felnõttek számára

Téma: 2018. települési értéke, a 
PÓKBANGÓ

Részletek a Hírmondó júliusi szá-
mában és a már kihelyezett plaká-
tokon.
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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
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:   09:00 - 14:00
Csütörtök: 08:30 - 12:00
Péntek:        08:30 - 13:00

Ügyelet
Paks, TTolnai uu. 22. ssz.

(a volt konzervgyár területén, 
a korábbi „Atomland” néven

ismert épületben) 
Hétköznapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és
ünnepnap: 8 órától másnap
reggel 8 óráig (24 órás ügyelet). Séta Míra alkotása


