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Hároméves a Faluház ❖ TEIT hírek ❖ Tájékoztató szennyvízbegyûjtésrõl

Kerék Imre: Farsang
Arcod rejtsed álarc mögé,
öltsél cifra maskarát,
szökjünk, tomboljunk.
Itt a farsang,
pönögjenek citerák!
Sült malacka vicsorít ránk
fehér gyöngysor a foga,

Együnk-iigyunk,
dorbézoljunk,
nyekeregjen a duda!
Járjuk-rropjuk, hadd dobogjon
nyírfakéreg bocskorunk!
Három napig tart a vígság
majd a böjtben alhatunk.

HÁROMÉVES A FELÚJÍTOTT FALUHÁZ
Január 8-án ünnepelte gyönyörûen felújított Faluházunk átadásának immár harmadik évfordulóját. Ez még ugyan nem kerek évforduló, de úgy gondoltuk, hogy ezt a szimbolikus három évet valahogy mégis meg kellene ünnepelni. Hamar jött is az ötlet a rengeteg fotónkat látva, hogy készítsünk egy fotókiállítást. Közel háromszáz fényképet válogatunk össze – a teljesség igénye nélkül
–, hogy egy kis ízelítõt nyújtsunk abból a sok-sok programból, eseménybõl, rendezvénybõl, ami megszínesítette hétköznapjainkat
az elmúlt években.
Ezúton is szeretném megköszönni Benke Józsefnek, Boda
Lászlónak, Budavári Józsefnek és Zsibrita Jánosnak a munkáját,
a számtalan fotót, hiszen õk a legtöbb rendezvényünkön jelen
vannak és megörökítik a legszebb pillanatokat.

A kiállításunkat január 23-án este Gáncs István polgármester
úr nyitotta meg. A megnyitón közremûködtek a citera és gitár
szakkörös gyerekek is.

A fotókiállítás még február 23-ig megtekinthetõ, nyitva tartási idõben bármikor a Faluház közösségi termében. Várunk mindenkit szeretettel!

Óvodások farsangi bálja 2014. január 25-én

(írás a 3. oldalon)

Érdemes megnézni, hiszen biztosan mindenki talál olyan
fényképet, amelyhez valamilyen kellemes emléke fûzõdik, vagy
csak egyszerûen jó viszontlátnia magát esetleg az ismerõsöket.
Schmidt Mária mûvelõdésszervezõ
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TEIT FÓRUM BALATONFÜREDEN
Az MVM Paksi Atomerõmû a hagyományokat folytatva, Balatonfüredre hívta a
TEIT települések polgármestereit, január második hétvégéjén, hogy tájékoztassa a tagtelepüléseket az erõmû 2013-as
évben végzett tevékenységérõl és elmondja a 2014. évi terveket.
A polgármestereket Hamvas István vezérigazgató tájékoztatta az elmúlt év legfontosabb eseményeirõl:
– Benyújtásra került a 2. blokk üzemidõ
hosszabbításának kérelme.
– A fukusimai események miatti Célzott Biztonsági Felülvizsgálatnak is megfelelt az erõmû. Elvégezték a biztonságnövelõ fejlesztéseket.
– A 2003-ban megsérült betokozott 2 blokki

üzemanyagokat szállításra elõkészítették.
– Elkezdték azt a projektet, melynek eredményeként csökkenteni szeretnék az áram termelésének önköltségét.
Néhány adattal is szolgált a vezérigazgató úr.
– A hazai áram termelés 50,7%-át állította elõ
a paksi atomerõmû. Az erõmû teljesítmény
kihasználtsága 87,7% volt
– 2013-ban jelentõsebb biztonságot érintõ
esemény nem történt.
– Az erõmû sugárkibocsátása a megengedett
0,3%-a volt tavaly.
A 2014-es év terveirõl Hamvas István a következõket emelte ki:
– blokkok biztonságos üzemeltetése,
– versenyképesség fenntartása,

– C-15 projekt végrehajtása,
– II. blokk üzemidõ-hosszabbítási engedélyének megszerzése,
– az üzemidõ-hosszabbítási program folytatása a III. és a IV-es blokkon,
– biztonságnövelõ átalakítások folytatása,
– II. blokk tokozott üzemanyagának elszállítása,
– társadalmi felelõsségvállalás
– TEIT településekkel a kapcsolat további
folytatása.
A vezérigazgató elõadását Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató tájékoztatója követte az elmúlt évben végzett közvélemény-kutatási eredményekrõl: az erõmû környékén élõk
tájékozottabbak, illetve nagyobb számban támogatják az üzemidõ-hosszabbítás és a bõvítést.

Két új blokk épül Pakson
Két új erõmûblokkot épít Pakson az orosz
Roszatom állami atomenergetikai konszern.
Január 14-én írta alá Moszkvában Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin jelenlétében Németh Lászlóné fejlesztési miniszter és Szergej Kirijenko a Roszatom elnöke, azt a tender nélküli államközi megállapodást melyben orosz államközi hitel segítségével épül meg a 10 -12 milliárd
eurós beruházás.
Az elsõ paksi blokk 2023-ban kezdheti
meg a termelést. Az elkészült erõmû a magyar állam tulajdonában marad.
Megállapodás született az MVM Paksi
Atomerõmû II. társaság és leendõ orosz
partnerei között az új blokkok fûtõanyaggal való ellátásáról és karbantartásáról is.

Miért van szükség a bõvítésre?
A paksi bõvítésre Magyarországnak azért van
szüksége, hogy a jelenleg mûködõ négy blokk
üzemidejének lejártakor, leállításakor, a termelést az új blokkok átvehessék. A jelenleg mûködõ négy blokk közül az I. üzemideje 2032-ben
a többié a tervek szerint – ha megkapják az
üzemidõ hosszabbítást – 2034-ben, 2036-ban
és 2038-ban jár le. Egy új atomerõmûvi blokk
építése 5-6 év így legkésõbb 2017-ben el kell
kezdeni az építkezést. A tervek alapján viszont
2023-ban már üzemelni fog az elsõ új blokk,
így az átállás nem okozhat problémát.

Öt érv a blokkok mellett:
– Az atomerõmû közvetlenül nem bocsát ki
szén-dioxidot, vagyis nem fokozza az üvegház-

hatást. Évtizedes távlatban jól jön az alig szenynyezõ atomerõmû, amikor több hõerõmûvet
állítunk le károsanyag-kibocsátásuk, valamint
a légszennyezés, a kén-dioxid, a pernye és a
szálló por miatt.
– Nem mindegy, hogy a klímavédelmi szempontból elõnyös és/vagy megújuló energiát
használó erõmûvek telepítésére mekkora területet szánunk. Bármilyen „megújuló” erõmûvet is építenénk (napelem, szélerõmû, geotermikus energia) a hasznosítható földterületekbõl sokkal többet venne el, mint az atomerõmû, ugyanannyi kWh termelésére.
– A jövõben egyre több áramra lesz szükség.
– Az atomerõmûvek szerte a világon úgynevezett alaperõmûvek, vagyis annak az áramigénynek a fedezésére hivatottak, amely nap mint

nap, évrõl évre viszonylag állandó egy adott
országban vagy régióban.
– A csernobili és a fukushimai katasztrófákkal
együtt az atomerõmûvek kezelhetõ kockázat
mellett termelnek sok áramot. A Paks II. beruházást az orosz állami atomkonglomerátum, a
Roszatom kapja. Ez a cég tervezte és kivitelezi
a legújabb orosz erõmûvet, a Leningrád II.-t,
amelyet négyszeres, egymástól független védelmi rendszerrel látnak el, többek között a
súlyos baleset esetén a fûtõelemek olvadékát
felfogó csapdával. A cég szerint a jelenleg elérhetõ legbiztonságosabb technológiáról van
szó.
Máté Dénes
a TEIT Ellenõrzõ-bizottságának elnöke

TElT reakciója a bõvítésre
A környezõ települések alkotta
Társadalmi Ellenõrzõ Információs
és Településfejlesztési Társulás
(TEIT) alelnöke, Gáncs István azt
mondta, több éve folynak az elõkészületek, örömmel fogadták hírét, hogy „a józan, hosszú távú
gondolkodás” nyert teret.

A tény, hogy megszületett a
megállapodás, a TEIT-re is fokozott teher hárul a kommunikáció
terén. – Számtalan telefont kaptunk, hogy mit jelent ez a környéken élõk számára – jegyezte meg.
A környezõ települések életére
pozitív és negatív hatása is lesz,

amit megfelelõen kell kezelni, s a
településvezetõknek mindent
meg kell tenniük, hogy az elõbbieket erõsítsék, utóbbiakat csökkentsék.
Az, hogy 40 százalékos hazai
beszállítói arányt szeretnének elérni, „óriási szám”, komoly felké-

szültséget kíván, mondta Gáncs
István, aki arra is kitért, hogy az
orosz technológia bevált, az
orosz szaktudás már bizonyított,
a négy paksi blokk biztonságosan
mûködik, a világ legjobbjai között tartják számon.
- vida -

1440 hordót tárolnak Bátaapátiban
Az elõírásoknak megfelelõen biztonságosan
üzemel a Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT).
Bátaapátiban a paksi atomerõmû kis– és
közepes aktivitású radioaktív hulladékát ez a
világszínvonalú létesítmény biztonságosan tárolja — mondta dr. Kereki Ferenc a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Kft. (RHK Kft.)ügyvezetõ-igazgatója.

Az ügyvezetõ továbbá elmondta, a felszín alatti létesítmény 2012. decemberi átadása óta 160 betonkonténernyi, összesen
1440 hordónyi hulladék került a mûködõ
tárnába, az NRHT technológiai épületébõl.
A tároló bõvítését követõen, be tudja
fogadni nem csak az erõmû mûködése során keletkezõ kis– és közepes aktivitású
hulladékoknak, hanem az erõmû leszere-

lése során keletkõ ilyen jellegû hulladékoknak is.
A NRHT továbbépítése egy új tároló-kapacitás és elhelyezési rendszer kidolgozását, és a létesítmény engedélyének módosítását vonja maga után.
Máté Dénes
a TEIT Ellenõrzõ-bizottságának elnöke
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Iskolai hírek – 2014. január
„Szólt a rock
és a roll…”
– az iskolából

„Van még egy pár hely, te is beférsz.”

Zenétõl és derûtõl volt
hangos az aula és az
ebédlõ az elsõ félév utolsó napján; nevezetesen
január 17-én, pénteken
délután. Ekkor tartottuk
iskolánk óévbúcsúztató,
farsangra hangoló „SULIBULI”-ját.
Idén úgy alakult,
hogy diákönkormányzatunk évnyitó rendezvényét
fiatalabb
kollégáink vállalták magukra. Bebizonyosodott,
hogy az újabbak
mellett a régi játékok sem mentek ki a divatból.
Ment itt a gõzõs
Kanizsára, és persze a végén kitört
a limbóláz is.

„Négy-öt-hat, dobd be végre magad!”

„Négy-öt-hat, viszket már a talpad…”

„Négy-öt-hat, rogyaszd a lábad!”

Egy-két-hár, na ki lesz a sztár? Open Gangnam Style
Szijártó József tagiskola vezetõ

„Belebújtunk maskarába, úgy mentünk a jelmezbálba...”
A farsang az esztendõ legvidámabb idõszaka az
óvodában is: sokat mókázunk, énekelünk, táncolunk. A legizgalmasabb mégis az, hogy ilyenkor azzá válhatunk, amivé csak akarunk.
Sok izgatott kis jelmezes gyülekezett szombaton délután a Faluházban. Találkoztunk tündérekkel, tigrisekkel, sünivel, szõlõvel, Törpillával, pillangóval, Bogyóval és Babócával, kismozdonnyal, indiánnal, boszorkánnyal...
Az
idén a kisebbek
is bemutatkoztak a színpadon,
majd
Borsika
hercegné, István
herceg nyitótánca és a nagycsoportosok mûsora után kezdetét vette
a maszkabál. Meglepetésünkre az
óvónénik mellett az anyukák és apukák is jelmezbe bújtak, gondoskodva a
jó hangulatról. A büfében finom farsangi fánk és szörp várta vendégeinket.
A tombola sorsjegyen sok kis ajándék talált gazdára. Ez a délután az önfeledt mulatozásé és vidámságé volt!
Huber Péterné óvoda vezetõ
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ORVOSI
RENDELÕ

JEGYZÕI KÖZLEMÉNYEK

CSALÁDORVOS

A Képviselõ-testület az idei elsõ rendes ülését január 21-én tartotta. Az
ülésen 1 rendeletet alkotott és 3 határozatot fogadott el. Az elsõ napirendi pontban, egyhangúlag elfogadták a képviselõk az önkormányzat 2013. évi költségvetésérõl szóló rendelet 4. számú módosítását. A
módosítást követõen a költségvetés bevételi és kiadási fõösszege
46.178.- Ft-tal nõtt, így 366.180.000- Ft-ra változott.
Ezt követõen újabb közútkezelõi hozzájárulást adott a testület az MVM
Paks II. Zrt-nek földtani szerkezetkutatási tevékenység végzéséhez. Az
újabb közútkezelõi hozzájárulásra azért volt szükség, mivel megváltozott a kutatás célja, így a kutatási tervdokumentáció is.
Az óvodás gyermekek ingyenes iskolatejjel való ellátását is támogatták a képviselõk. Az eddigi gyakorlathoz képest módosult a tejet beszállítók kiválasztása, ami az idei évtõl pontrendszer alapján történik. Erre tekintettel csak
március hónaptól kezdõdhet meg az iskolatejjel való folyamatos ellátás.
Az egyebek napirendi pontban a 2014. évi belsõ ellenõrzéssel kapcsolatos ajánlat elfogadásáról született határozat. Az Alisca Comp Kft a belsõ ellenõrzési feladatokat 241.000.-Ft megbízási díjért vállalja.
Végül a polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet a Rákóczi és a
Kossuth utcákat érintõ útfelújítás során a közterületrõl kivágott fák pótlásával kapcsolatban, a Paksi Atomerõmû bõvítésérõl valamint a felsõtengelici ingatlanvásárlásról.

Drr. Döm
mötörr Zita
a
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284
Rendelési idõ:
Tengelic
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8:30 - 12:30
10:00 - 13:00
8:00 - 10:00
12:00 - 16:00
8:30 - 12:30

Tengelic-SSzõlõhegy
Szerda

12:00 - 15:00
FOGORVOS

Drr. Vékás Júlia
a Andrea
a

Képviselõ-testületi ülés összefoglaló

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/532-004
Rendelési idõ:
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Szünetel
14:00 - 19:00
14:00 - 19:00
9:00 - 14:00
9:00 - 14:00

Csecsemõ tanácsadás
Kedd

8:00 - 10:00
Iskolaorvosi rendelés

Csütörtök

11:00 - 12.00

Belgyógyászati szakrendelés
Szerda

❖❖❖
Tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy az Önkormányzat
jogszabályi kötelezettségének eleget téve a nem közmûvel
összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére és ártalommentes elhelyezésére kötelezõ közszolgáltatást szervez.
Ez azt jelenti, hogy várhatóan 2014. márciusától azok az ingatlantulajdonosok, akiknek ingatlana nincs rákötve a szennyvízcsatorna hálózatra, jogosultak és egyben kötelesek az önkormányzati rendeletben megjelölt engedéllyel rendelkezõ vállalkozó szolgáltatását igénybe venni a háztartási szennyvíz begyûjtésére, elszállítására. A közszolgáltatásért Tengelic teljes közigazgatási területén egységes díjat kell fizetni, melynek összegét szintén az önkormányzati rendelet tartalmazza majd.
A pályázaton kiválasztott vállalkozó a szennyvizet köteles a
Paksi Szennyvíztisztító Telepre beszállítani.

❖❖❖

10:00 - 12:00

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.
(evangélikus parókia)
Nyitva tartás:
H-K-P: 08:30 - 13:00
SZ: 08:30 - 11:00
CS: 12:00 - 16:00
Ügyelet
január 1-jétõl 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)

IMPRESSZUM

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ
7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650
NYITVA TARTÁS
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

13:00 - 19:00
14:00 - 19:00
8:00 - 20:00
10:00 - 20:00
13:00 - 19:00
14:00 - 18:00
14:00 - 15:00

A teleszoba szeptember 3-tól
hétfõtõl szombatig 14:00 - 18:00
között, pénteken 15:00 - 19:00
között látogatható.
A fenti idõpontokon kívül a
rendezvények idõpontjának
függvényében tartunk nyitva.
További elérhetõségek:
Schmidt Mária
mûvelõdésszervezõ
30/572-4
4788
Telefon: 06-3
E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu
Februári programok:

február 12. 17 óra – Népfõiskolai
elõadás
február 15. 20 óra - Felnõtt
óvodás bál
február 18. 14:30-16:30 óra Egészségmegõrzõ program
február 23-ig megtekinthetõ
még a fotókiállítás

Közösen a vandálok ellen

Szomorúan tapasztaljuk, hogy még mindig vannak olyanok, akik
heccbõl, mások bosszantására rongálják közös vagyonunkat,
nem törõdve az okozott kárral, mások fáradtságos munkájával.
Településünk kulturális szívének számító Faluházunkat sem kímélik ezek az ártó szellemek. Szellemek, mert a sötétség leple
alatt merik csak „csínyjeiket” elkövetni. Így aztán nap, mint nap
lapátszámra takarítják utánuk az eldobált sörös dobozokat, csikkeket, még a virágládákból is. Új szórakozásuk a faliújságra kihelyezett plakátok megégetése, felgyújtása. Mi következhet még ezután? Legközelebb a Faluház udvarán, a játszótéren, vagy a parkokban gyújtanak tüzet abból, ami a kezük ügyébe akad?
Közösen megakadályozhatjuk ennek a felháborító „szabadidõs tevékenységnek” az elterjedését. Kérjük mindazokat, akik
véletlen szemtanúi az ilyen eseteknek, vagy konkrét tudomásukra jut, jelentsék azt a Polgármesteri Hivatalban, hogy felléphessünk az elkövetõk ellen. Ne hagyjuk, hogy az ilyenek ismeretlenségbe burkolózva bármit megengedhessenek maguknak. Vállalniuk kell tetteik következményét.
Mindenesetre a Faluház kamerái ezentúl rögzítik a ház körüli eseményeket, így az elkövetõk kiléte sem marad titokban.
Gáncs István polgármester

Tengelici Hírmondó

Tengelic-S
Szõlõhegy Kultúrház:
február 22. 18 órától – Farsangi
jelmezbál
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