
Szünidei játszóház
Tengelicen, a Sportcsarnokban

2018. december 29-én szombaton 11-17 óráig
Belépés ingyenes 

Programok:
kézmûves foglalkozás
csocsóbajnokság
vidám, ügyességi játékok
rodeóbika
légvár
trambulin

A rendezvény ideje alatt éhség- és szomjúságûzõ zsíros kenyér, szörp, 
szaloncukor és mandarin várja a kicsiket és nagyokat egyaránt.
Ezen a napon tartjuk a Pontgyûjtõ játék eredményhirdetését is. 

Aki nem tud részt venni a játszóház programjain, 
az a pontgyûjtõ füzetét elõzetesen juttassa el a Takarékszövetkezetbe.

Szeretettel várunk minden kis és nagy lurkót a szüleikkel,
nagyszüleikkel együtt.

Gyertek töltsünk el együtt egy vidám, szép napot.

3T Civil Szervezet

TARTALOMBÓL:

2018. december

Karácsonyváró Kolbásztöltõ Fesztivál képekben Orvosi közlemény  Szilveszteri bál

Heltai JJeno"" : KKarácsony

A sszeretet nnagy üünnepén,
Amikor mminden ccsupa ffény,
Amikor mminden ccsupa ppompa
És ccsillogó aa kkarácsonyfa,
Mikor aaz aangyal sszárnya llebben
És bbékesség vvan sszívekben,
Nagynak, kkicsinynek ggyönyörül,
Amikor ggazdag éés sszegény öörül,
A sszeretet nnagy üünnepén,
Mikor kkiújul aa rremény,
Amikor ttestvér mminden eember
És eegy aa mmásnak kkönnyes sszemmel
Bocsátja mmeg ssok vvétkeit,
A ddús aa kkolduson ssegít,
Mikor ffehéren sszáll aa bbéke áárnya
Minden kkunyhóra, mminden ppalotára,
A sszeretet nnagy üünnepén,
Amikor aannyi kköltemény
Hirdeti éékes mmondatokban,
Hogy vvégre iismét kkarácsony vvan,
Mikor öövéihez rrohan
Mindenki mmeghatottan, bboldogan,
Mikor mmindenki eegyetért,
Mindenki eegyért, eegy mmindenkiért.

MMIINNDDEENN KKEEDDVVEESS
OOLLVVAASSÓÓNNKKNNAAKK
ÁÁLLDDOOTTTT,, BBÉÉKKÉÉSS,,
SSZZEERREETTEETTTTEELLJJEESS

KKAARRÁÁCCSSOONNYYII
ÜÜNNNNEEPPEEKKEETT KKÍÍVVÁÁNN::

TTEENNGGEELLIICC KKÖÖZZSSÉÉGG
ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA

MMIINNDDEENN KKEEDDVVEESS
OOLLVVAASSÓÓNNKKNNAAKK
ÁÁLLDDOOTTTT,, BBÉÉKKÉÉSS,,
SSZZEERREETTEETTTTEELLJJEESS

KKAARRÁÁCCSSOONNYYII
ÜÜNNNNEEPPEEKKEETT KKÍÍVVÁÁNN::

TTEENNGGEELLIICC KKÖÖZZSSÉÉGG
ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA

Adventi gyertyagyújtás

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
közös gyertyagyújtásra a Falu központjában

felállított adventi koszorúnál.
A négy adventi vasárnapon:

2018. december 2-án,
2018. december 9-én,

2018. december 16-án és
2018. december 23-án

délután 17 órától
ünnepi mûsorral várjuk az érdeklõdõket.

3 T Civil Szervezet

Belépés csak 
tornacipõben!
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Iskolai hírek - 2018. november

ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA
Dr. Horváth Tamás Miklós ügyvéd minden hónap elsõ és harma-
dik keddjén 13:00 – 17:30 óra között ügyvédi fogadóórát tart a Pol-
gármesteri Hivatalban. Telefonos elérhetõsége:  06 30 237 4066.

SZELEKTÍV HULLADÉK 
ELSZÁLLÍTÁS

A szelektív papír, fém, mûanyag hulladékelszállítás idõpontjai a
Tengelici Hírmondó februári számában a betétlapon található me-
netrend segítségével követhetõk.
A szolgáltatással kapcsolatos panaszaival az ALISCA TERRA
ügyfélszolgálatához fordulhat: 06 74 528 853.

ugyfelszolgalat@aliscaterra.hu

ORVOSI KÖZLEMÉNY
Tisztelt Betegek!

2019. január, február hónapban a megnövekedett be-
tegforgalom miatt hosszabb rendelési idõ lesz ked-
denként és csütörtökönként. (A többi napon válto-
zatlan a rendelési idõ.)

Kedden: 10:00-16:00-ig.
Csütörtökön: 8:30-13:00-ig.

A fertõzõ betegeket (influenzás, egyéb légúti fertõzõ
betegségben szenvedõk, fertõzõ gyomor-bélhurut -
hányás, hasmenés-, egyéb okból lázas betegek) ké-
rem, hogy minden nap a rendelés elsõ két órájában
érkezzenek!!!

Dr. Dömötör Zita családorvos

De hogy mi leszek, ha nagy leszek, milyen
irányban tanuljak tovább? – kezdetû kérdé-
sekre adandó válaszok eldöntése a mindenko-
ri nyolcadikos diákoknak és szüleiknek lesz
hamarosan megoldandó, kötelezõ leckéje. 

Iskolánk minden segítséget megad ehhez,
kezdve az október eleji szülõknek szóló igaz-
gatói tájékoztatóval, a járási kormányhivatal-
ok illetve a megyei iparkamara által szervez-
te szakmaismereti bemutatókon, a paksi
„Szakmatúrán” és legújabb kezdeményezés-
ként a szekszárdi Szakm-A-rénán” át, a kö-
zépiskolák hagyományos nyílt napjain, a me-
gyei pályaválasztási kiállításon való részvéte-
lig bezárólag.

A tavalyi év sikere kapcsán iskolánk no-
vember 10-én, szombaton ismét megrendez-
te pályaorientációs napját.

A nap folyamán a tanulók elsõsorban a helyi vállalkozások-
kal, az ott folyó munkával, az érintett szakmákkal ismerkedtek
meg. Így felsõ tagozatosaink ismét felkereshették a Frissten
Kft pékségét, a helyi postahivatalt.

A hetedikesek a Homológia Zrt telephelyén kaptak tájékoz-
tatást az agrárágazat jelenérõl, jövõjérõl, a cég tevékenységé-
rõl, de a legnagyobb érdeklõdés - érthetõ módon - a mezõgaz-
dasági gépóriások bemutatását kísérte.

A program újdonságaként szerepelt a vonzáskörzetbe tarto-

zó középiskolák bemutatkozása is. A Szekszárdi I.Béla Gimná-
zium, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium és az I.István Szakkép-
zõ Iskola vezetõi adtak tájékoztatást a továbbtanulási lehetõsé-
gekrõl, a Bonyhádi Petõfi Sándor Gimnázium Arany János Te-
hetséggondozó Programjáról pedig egy végzõs diák számolt
be a hetedik-nyolcadikosoknak. Mindezt kiegészítve önisme-
reti, szakmaismereti totók, filmek is segítették ráirányítani fi-
gyelmet a téma fontosságára, a megalapozott pályaválasztásra.

Ezúton is köszönjük a cégek, vállalkozások, a középiskolák
vezetõinek, képviselõinek a közremûködését, név szerint:
Beda Teréznek, Kászpári Károlynak, Buják Imrének, Kulcsár
Bálintnak, Hajós Évának, Binder Klárának és Sárosdi Berna-
dettnek. Külön köszönjük Horváth-Vörös Máriának, a megyei
iparkamara munkatársának a pályaválasztási programok szer-
vezésében nyújtott segítségét és aktív közremûködését.

„Kicsi vagyok én, majd megnövök én…”

„Haj Rákóczi, Bercsényi...” címmel Nagy Csaba tároga-
tómûvész tartott iskolánk valamennyi tanulója számára tartal-
mas, élvezetes hangszerbemutatót a faluházban. A Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával megvalósult programon a kuruc
kor irodalma, történelme, énekei és zenéje elevenedett meg.

Szíjártó József tagiskola vezetõ
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X. KOLBÁSZTÖLTO" ÉS FORRALTBOR FESZTIVÁL
– TENGELIC, 2018. NOVEMBER 24.
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A hajnali harangszónak
gilingalangója

Hirdetgeti, hogy az évnek itt
a fordulója.

Azért friss jó egészséget,
bort, búzát és békességet

Adjon Isten bõven
az új esztendõben.

Hírek az evangélikus gyülekezet háza tájáról
Az elmúlt idõszakban a környé-
künkön több olyan alkalom is
volt, amelyen gyülekezetünk-
bõl egy-egy csoporttal részt
vettünk.

Szeptember 29-én Sárszent-
lõrincen németországi diako-
nisszák (rendi nõvérek) mu-
tatkoztak be. Fiatalok és idõ-
sek számára egyaránt érdekes
programot tartottak. 

Október 8-án felekezetközi
nõi találkozó volt Pakson.

Október 20-án az egyház-

községünkhöz tartozó Kölesdi
Leánygyülekezet ünnepelte
temploma felszentelésének
125. évfordulóját. Az istentisz-
teleten a Mécses csoport is
énekelt.

Október 27-én a hidasi
templom újraszentelésén ve-
hettünk részt. 

Persze, Tengelicen is voltak
események. 

Október 30-án reformációi
gyerekdélutánra gyûltünk
össze. Október 31-én, a refor-

máció ünnepén, az imater-
münkben a református testvé-
rekkel volt közös istentisztele-

tünk, ahol Ujlaky Tibor lelki-
pásztor szolgált közöttünk.

November 1-jén a katolikus
testvérekkel tartottunk közös
temetõi istentiszteletet.

November 11-én pedig há-
lát adtunk az idei termésért.

Jelenleg a hittanosokkal, a
Mécses csoporttal és persze
az egész gyülekezettel az ad-
venti és karácsonyi alkalmak-
ra készülünk.

Füller Tímea, tengelici
evangélikus gyülekezet

Lezárult a Települési Értéktár Bizottság
elsõ kerek éves munkája. Sok minden tör-
tént ebben az évben, amirõl nov. 17-én a
záró, nyilvános gyûlésén számoltak be, ill.
mutatták be kiállítás formájában a meghí-
vott vendégeknek, a díjazott alkotóknak
és az érdeklõdõknek.

A rendezvényt az óvoda Katica cso-
portja, ill. a gitárosok Szabó Dávid veze-
tésével nyitották meg. Ezután Farkas
Zsuzsanna, a TÉB elnöke ismertette hó-
napról hónapra a bizottság eddig vég-

zett munkáját. A beszámoló közben a
már adatlappal rendelkezõ települési ér-
tékekrõl és az éves munkájuk során ké-
szült fényképekbõl is láthattak kivetítve
néhányat a megjelentek. 

Ezt követõen az Év települési értéke a
pókbangó pályázatra érkezett pálya-
munkák alkotóinak díjazása következett.
A díjazottak között volt  óvodástól  nyug-
díjasig, azaz minden korosztály  képvi-
seltette magát. Az alkotásokat a kiállítá-
son meg is tekinthették a jelenlévõk.

A rendezvény végén vendégül látta a Bi-
zottság az érdeklõdõ közönséget, miköz-
ben lehetõség nyílt a Települési Értéktár Bi-
zottság által idén szervezett, lebonyolított
programjain készült videó-felvételek megte-
kintésére, illetve beszélgetni a múltról, a jö-
võrõl, a tervekrõl. A TÉB jövõre is szeretne
minél több szervezetet, (köz) intézményt ,
személyt bevonni a településen végzett ér-
tékgyûjtõ,- megismertetõ munkájába, ezért
várja az ebben a munkában együttmûködni
kívánó jelentkezõket továbbra is!

A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR
BIZOTTSÁG ELSÕ KEREK ÉVE

Beszámoló a 2018-as évrõl

Farkas Zsuzsanna TÉB elnök



ORVOSI
RENDELÕ

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

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.

December
december 3. 17 óra: Tûvel festett
képek c. gobelin kiállítás megnyi-
tója. A kiállítás december 19-ig
tekinthetõ meg.
december 13-15: Karácsonyváró
esték. Részletek a 3. oldalon talál-
ható plakáton.
december 31.: Szilveszteri bál.
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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).

KÉPVISELÕTESTÜLETI ÜLÉS
ÖSSZEFOGLALÓ

Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete 2018. no-
vember 20-án tartotta következõ rendes ülését. A négy napirendi
pontban összesen 10 határozatot fogadtak el a képviselõk.
Felülvizsgálták a testület tagjai a helyi adórendeletet és úgy dön-
töttek, hogy 2019. évre vonatkozóan az adómértékeket nem mó-
dosítják.
A Mezõföldvíz Kft.-t sújtó gazdálkodási terhek következménye-
ként elõállt veszteség a társaság mûködését is veszélyezteti, ezért
törzstõke emelést javasoltak a tulajdonos önkormányzatok felé.
Tengelic községre jutó 1.028.500.- Ft, mely a felhasználói egyen-
érték és a település 5 éves összesített veszteségébõl kiszámolt
összeg. A képviselõ-testület az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés
veszélyeztetésének megszüntetése érdekében támogatta a tõke-
emelést és hozzájárul a településre jutó összeg megfizetéséhez.
Elfogadta a testület a 2019. évre vonatkozó munkatervét is, mely
tartalmazza a képviselõ-testület feladat-és hatáskörébe tartozó, a
magasabb szintû jogszabályokban elõírt, valamint az önkormány-
zati rendeletek alapján kötelezõen megtárgyalandó témákat.
Az egyebek napirendi ponton belül több döntés született. A mi-
ni bölcsõde létrehozásával kapcsolatban az elõzõ testületi ülésen
elfogadott két testületi határozat visszavonásra került, tekintettel
arra, hogy változott a projekt költségvetése. Egyidejûleg az új ösz-
szegeket figyelembe véve két új határozatot fogadtak el a képvi-
selõk. Települési fõépítészi feladatok ellátására Béres Gábor okle-
veles településmérnököt bízta meg a képviselõ-testület 2018. no-
vember 1-tõl 2019. december 31-ig tartó határozott idõre. A fõépí-
tész megbízási díja 350.000.- Ft. A fõépítészi feladatok elsõsorban
a településképi véleményezéshez fognak kötõdni. Véleményezte
a testület Szedres Község településrendezési tervének anyagát,
melyre észrevételt nem tett, kifogást nem emelt. Végül arról dön-
töttek a képviselõk, hogy Gáncs István polgármestert a 2018. év-
ben végzett munkájának elismeréseként 1 havi illetménynek meg-
felelõ, azaz bruttó 548.400.- Ft jutalomban részesítik. 
Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a te-
lepülés honlapján: www.tengelic.hu. Tolnai Lászlóné jegyzõ
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