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Reményik Sándor:

Beruházások 2020.
A kialakult veszélyhelyzetre tekintettel önkormányzatunk a 2020-as évre tervezett beruházások
közül csak a pályázat útján elnyert beruházásokat valósítja meg, mivel az idegenforgalmi adóból
származó, valamint a gépjármûadóból származó bevétel kiesése az egyéb anyagi kiadásokkal járó intézkedésekkel együtt megközelíti a 10 millió forintot.
Ezért a 2020. évi költségvetést érintõen újratervezésre lesz szükség.
Fentiekbõl kifolyólag a 2020-as évben várható beruházások a következõk:










Mini bölcsõde létrehozása 2020. december 31-ig
Mézeskalács Óvoda játszótéri elemeinek cseréje
Mézeskalács Óvoda fûtéskorszerûsítése, padlástér teljes szigetelése
Általános iskola épületeinek napelemmel történõ ellátása
Szõlõhegyen a volt ÖNO épület teljes héjazat cseréje
Szõlõhegyen játszótér kialakítása 2020. május 31-ig, ezen belül a meglévõ minõségileg nem
megfelelõ játszótéri elemek elbontása, minõségileg megfelelõ játszótéri elemek telepítése
Szõlõhegyen a köztemetõ közvilágításának kiépítése 2020. szeptember 30-ig
Szõlõhegyen egyéb kisebb beruházások megvalósítása: köztemetõbe 2 db pad és 1 szemetes kihelyezése, valamint az ÖNO épülete mögötti focipályára 2 db kapu kihelyezése.

Tájékoztató a „Tengelic Község Szennyvízelvezetése” projekt állapotáról
A 2018 májusában útjára indított, az Európai Unió és Magyarország Kormánya által finanszírozandó Tengelic-Szõlõhegyi szennyvízberuházás aktuális állapotáról az önkormányzati testület az
ez évi közmeghallgatás során tájékoztatta volna a lakosságot. Azonban a koronavírus okozta
helyzet miatt a közmeghallgatás elmaradt, így ez úton kívánjuk ismertetni a márciusban rendelkezésünkre álló hivatalos tájékoztatót a projekt státuszáról.

Egyszer talán majd
mégis vége lesz
És akkor, aki visszatérni
bír,
Csak visszatér megint
a régihez.
A régi hithez, a régi
házhoz Ecsethez, tollhoz,
kapanyélhez,
És számon mit se kér, kit
se átkoz.
A mappás talán új
térképet ír,
De másként minden
régiben marad,
Csak egy darabig sok lesz
a friss sír.
Mi megnyugszunk,
a szívünk mit se kérd,
A föld valahogy döcög
majd tovább,
És lassú erõk lemossák
a vért.

A projekt eddigi rövid története:













2018.12.15.: A kivitelezéshez kapcsolódó "Vállalkozási szerzõdés a KEHOP-2.2.2-15-201600054 azonosítószámú, "Tengelic község szennyvízelvezetése" elnevezésû projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv
feltételei szerint" tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában feltételes közbeszerzési eljárás került megindításra
2019.01.24.: A beérkezett ajánlatok bontása megtörtént, valamennyi ajánlati ár meghaladta a Támogatási Szerzõdésben rögzített építési költséget
2019.05.10.: Az NFP Nonprofit Kft. 3,995308%-os összköltség-növelési kérelmet nyújtott
be a KEHOP Irányító Hatóság részére
2019.05.10.: Az építési beruházás megvalósítására vonatkozó „Vállalkozási szerzõdés a
KEHOP-2.2.2-15-2016-00054 azonosítószámú, "Tengelic község szennyvízelvezetése" elnevezésû projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a
FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú szerzõdés a Szabadics Közmû és Mélyépítõ
Kft.-vel aláírásra került
2019.10.08.: a Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei Támogatási Szerzõdés módosítási igény keretében benyújtásra kerültek a KEHOP Irányító Hatóság részére
2019.10.25.: a Megvalósíthatósági Tanulmánnyal kapcsolatban hiánypótlás került kiírásra
2020.01.27: a hiánypótlási felszólítás szerint átdolgozott Megvalósíthatósági Tanulmány
benyújtásra került, melyre nem érkezett észrevétel az Irányító Hatóság részérõl. Azonban
a projekt fizikai befejezésére vonatkozó határidõ hosszabbítását is magában foglaló Támogatási Szerzõdés módosítási igényének jóváhagyásához további dokumentumokat kértek be, melyek ügyintézése folyamatban van.

A Hírmondó jelen számának megjelenése idején még a járványügyi szabályozások az irányadók
az országban és a gazdaság is csak korlátozottan mûködik, így mindennemû beruházás vagy késik, vagy felülbírálatra kerül. Új információkkal a beruházást illetõen a gazdaság újraindítását követõen fogunk tudni szolgálni, addig is türelmüket kérjük.
Gáncs István polgármester

Juhász Gyula
Tavasz ez is…
Tavasz ez is, tavasz.
Az égen szõke fény ég,
A földön barna hantok,
A nõkön lenge illat,
A fákon szürke barkák.
Tavasz ez is, tavasz.
Valami mégis elment
És nem jön vissza többé,
Valami mégis elszállt
És soha nem találom,
Valami mégis elmúlt
És nem tudom a sírját…
Egy húr a hegedûmön,
Boldogan bánatos hang,
Elpattant.
De az ég még azúros,
De a föld ibolyás még,
De a nõk még suhannak.
Tavasz ez is, tavasz…
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Iskolai hírek - 2020. április
Digisuliba jár az iskola
Gondolatok a tanításról
koronavírus-járvány idején
…Kevin is otthon maradt…
A cím abszurd és még vicces is lehetne, mégsem csal nevetést
azok arcára, akik e helyzet szereplõi. A vírusjárvány próbára teszi az iskolát is.
A távoktatás a felnõttoktatásban bevált módszer, de a közoktatásban, fõként a teljes rendszert érintõen bevezetett digitális tanrend még soha nem próbált feladat. Már több, mint egy
hónapja mûködtetjük a kényszer szülte digitális, on-line iskolát, ami nem csak a diákoknak jelent megpróbáltatást, hanem
a szülõknek és a pedagógusoknak egyaránt. Az intézmény vezetése is többszörös erõfeszítést jelent a megszokotthoz képest. Bármit intézni, ellenõrizni, megbeszélni csak az éteren
át lehet, ami nem csak idõigényes, de a folyamatokra is megkésve képes reagálni.
A munkából hazajövet elhangzó szülõi kérdés manapság
nem úgy szól, hogy mi volt az iskolában? Inkább, hogy milyen
feladatokat kaptunk mára? Nézzük meg az e-maileket, mikor
lesz a skype-os óra, felelés is lesz? Ha kész a lecke, fényképezzük le a mobillal és küldjük a tanárnak, lõjük fel a csoportba…
Ezek a mondatok számomra is elképzelhetetlenek lettek volna néhány hónappal ez elõtt. De ma ez a valóság.
A lecke címzettje ugyan a tanuló, de valljuk meg õszintén, a
"digi-iskolában" mégis a szülõ kapja a házi feladatot. Õ az
együttmûködés kulcsa. És minél kisebb a gyerek, a szülõi teendõ a távoktatásban annál nagyobb feladat. Szerencsére az jellemzõ, hogy napi kapcsolatunk van a tanulókkal és szüleikkel,
és elenyészõ csak azok száma, akik nem haladnak naponta velünk. A tanulók javasolt idõbeosztásban, on-line kapják és csinálják a feladatokat, de szülõi ráhatás, segítség nélkül nem
menne és nem is lenne hatékony a munka, a befektetett energia, ezért nagyon fontos a családon belüli, otthoni együttmûködés is. Mindössze hét tanuló esetében megy papíralapon a

Tájékoztató

fogyatékkal élõ személyek és családjaik részére
Az új koronavírus által egyik leginkább veszélyeztetett csoport az
otthonukban gondozott fogyatékkal élõ személyek és családjaik,
akiknek javasolt
1. a fertõzésveszélyt jelentõ személyes kapcsolatok minimálisra szorítása
2. a közvetlen érintkezéssel nem járó társas kapcsolatok biztosítása, támogatása.
Ezért településünk Önkormányzata aktív kapcsolatot biztosít
Önöknek az alábbiakban:
– bevásárlás,
– gyógyszerkiváltás,
– hivatalos ügyintézés.
Kapcsolattartásra kijelölt személy: Pámer Ildikó
Elérhetõségei:
telefonszám: 30/9964130
és e-mail: pamerildi65@gmail.com.
Kérjük, amennyiben segítségre van szükségük keressék bizalommal Pámer Ildikót.
Gáncs István polgármester

lecke. Ezek a diákok hetente kapják a szülõket, segítõket bevonva a feladatokat.
Büszke vagyok a kollégáimra, mert hihetetlen energiákat
megmozgatva, rövid idõ alatt teremtettük meg és mûködtetjük naponta az információátadás csatornáit, az online oktatást, a Skype, Facebook, Google Classroom csoportokat mûködtetve.
Az mindent elárul a pedagógus-szülõ-tanuló triumvirátus
nehézségeirõl, hogy már a legrenitensebb gyerekek is pár hét
után inkább iskolába jöttek volna, mint hogy otthon legyenek
karanténlakók. Ami egyben mutatja a szülõi fegyelmezettséget is. Köszönet illeti a szülõket, hogy az utasításokat betartva,
a gyereküket nem engedik el otthonról, a köztereken nem látunk iskolásokat.
Az "Y" generáció mobilfüggõsége jól jön ebben a helyzetben, de ha leckével kapcsolatban pittyeg állandóan a telefon,
arra biztosan rá lehet unni.
Míg a tanórai közegben adekvátan lehetett kezelni, ha valaki megsegítésre szorult, lehetett érzékelni rögtön a lemaradást. Reméljük, hogy a szokatlan módszerû oktatás és a "fékezett tempó" ellenére is többségében sikerül teljesítenünk az ez
évre vonatkozó tananyagot. Csak abban bízhatunk, hogy mielõbb normalizálódik a helyzet, de sajnos az is lehetséges, hogy
nem ebben a tanévben következik be.
A szülõknek szóló üzenetünk változatlan: Vigyázzanak gyermekükre és a digitális távoktatás kényszerû módszerének alkalmazásában, "tanársegédként" legyenek továbbra is a partnereink!
Bízva a mielõbbi iskolai találkozásban, üdvözlettel:
Szijártó József tagintézmény vezetõ

GYOMMENTESÍTÉS
Felkérek minden érintett ingatlan tulajdonost vagy használót, hogy a különféle gyomoktól, a késõbbiekben pedig
különösen a parlagfûtõl tisztítsa meg az ingatlanát és jogszabály elõírásai szerint az ingatlana elõtt a közútig terjedõ közterületet.
A gyomnövények veszélyeztetik az emberi egészséget,
hiszen ma már rengeteg ember allergiás valamelyik növény pollenjére, tehát fontos, hogy mindenki tegyen a
gyomos területek rendbetétele érdekében. A parlagfû az
allergia kialakulásában, tüneteinek megjelenésében kiemelt szerepet tölt be, tehát június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását meg kell
akadályozni, és azt követõen ez az állapot a vegetációs
idõszak végéig (fagyok eljöveteléig) folyamatosan fenntartandó. Azon tulajdonos vagy használó, aki a fent leírt
kötelezettségének nem tesz eleget kétszeres hátrány is
éri, hiszen egyrészt meg kell fizetni az ilyenkor kötelezõen megállapítandó növényvédelmi bírságot és még az elrendelt közérdekû védekezés (kaszálás) költségét is.
A fertõzött terület nagyságától és a gyomborítottság
mértékétõl függõen növényvédelmi bírság összege –
belterületen – 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. A
bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi kamat terheli és adók módjára az állami adóhatóság hajtja be!
Kérem, hogy mindenki törõdjön környezetének rendben tartásával, a saját és a többi lakos egészsége megõrzése érdekében!
Tolnai Lászlóné jegyzõ
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F E L H Í VÁ S

egy kis utazásra, fotózásra, szobrászkodásra!
A tengelici Települési Értéktár Bizottság ebben az évben is alkotásokat és fényképeket vár az
idei Év település értéke témában.
2020-ban az Év település értéke Kiss István 7 törzs szoborcsoportja.
A fotókból melyek Kiss István köztéri szobrairól készüljenek, legalább egy képen szerepeljen a fotós és a szobor együtt is, (az itt található link segít a köztéri szobrok fellelhetõségeiben https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiss_Istv%C3%A1n_(szobr%C3%A1sz), októberben kiállítást rendezünk.
A fotók nyomtatását vállaljuk.
Az alkotásokat, melyek ebben az évben szobrok vagy dombormûvek legyenek, bármilyen anyagból el lehet készíteni és Kiss István szobrainak témája legyen az ihletõje,
novemberi évértékelõ rendezvényen állítjuk ki, illetve jutalmazzuk a fényképekkel együtt.
A fotók beadási határideje: 2020. szeptember 18.
Személyesen az értéktár bizottság tagjainak vagy a tengelici.ertektar@gmail.com címre elküldve.
Az alkotások: szobrok, dombormûvek beadási határideje: 2020. november 22.
Települési Értéktár Bizottság

… és közben beszökött a tavasz …

KVÍZ
Ebben a korlátozásokkal járó idõszakban ne csak testünket
tartsuk jó formában, de szellemünket is!
Játsszunk együtt…
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Hányféleképpen vonulhat be a pályára egy kosárlabdacsapat 5 különbözõ magasságú játékosa, ha egy sorban
mennek, és semelyikük sem kerülhet két magasabb játékos közé?
Négy ember vezetékneve Kanász, Halász, Vadász és Madarász. Az egyikük foglalkozása kanász, a másiké halász,
a harmadiké vadász a negyediké pedig madarász. Tudjuk,
hogy a Kanász nem halász, a Halász nem vadász, a Vadász
nem madarász, a Madarász nem kanász és nem halász, valamint egyikük foglalkozása sem egyezik meg a vezetéknevével. Mi a foglalkozása a Vadász vezetéknevû embernek?
Melyik a kakukktojás?
A. Krumpli B. Pityóka C. Batáta D. Burgonya
Mi az ózon?
A. 3 oxigénatomból álló molekula
B. A levegõben található nemesgázok
C. Légszennyezõdés
Hogy írjuk helyesen?
A. Csekély eséje van
B. Csekéj esélye van
C. Csekély esélye van
Hová sorolható be a béka?
A. Hüllõ B. Kétéltû C. Puhatestû
Ki volt a gõzgép feltalálója?
A. Robert Fulton
B. George Stephenson
C. James Watt
Melyik elemnek áll egy betûbõl a vegyjele?
A. Hélium B. Réz C. Szén D. Vas
Melyik város latin neve Alba Regia?
A. Szeged B. Szombathely C. Székesfehérvár
1 futó 7 napon át napi 10 km-t fut. Mennyit fut 1 hét
alatt?
A. 7.000 m B. 70.000 m C. 700.000 m

Játékos kedvû olvasóink a megfejtéseket a következõ e-mail
címre küldhetik be: tengelicfaluhaz@freemail.hu.
Jó szórakozást!

Tavasz.
"
A legjobb idopont a változásra, és a változtatásra.
Leiner Laura
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ORVOSI
RENDELÕ
CSALÁDORVOS
Drr. Döm
mötörr Zita
a

Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284
7054 Tengelic
Rákóczi u. 8.
Rendelési idõ:
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-S
Szõlõhegy
Szerda
08:00 – 10:00

FOGORVOS
Tengelic, Rákóczi u. 8.
szám alatti rendelõben.
Rendelési idõ:
kedd: 09:30-117:00 óra

(Sürgõs esetben a szolgáltatás a dunaszentgyörgyi,
vagy a gerjeni rendelõben
is igénybe vehetõ.)
Csecsemõ tanácsadás
Kedd
08:00 – 10:00
Iskolaorvosi rendelés
Csütörtök
11:00 - 12.00
Belgyógyászati szakrendelés
Szerda
10:00 - 12:00
Házigondozó
Müller Tamásné (06-30/5098577) és Kutlák Szilvia
(06-20/492-4450)

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.
(evangélikus parókia)
Nyitva tartás:
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

TENGELIC KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
a Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemrõl és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tengelic Község Önkormányzata Képviselõtestülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, a képviselõk véleményének elõzetes kikérése után 2020. április 28-án az alábbi napirendekben hozott döntést:
Tengelic Község Polgármestere önkormányzati rendeletben
döntött a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. Ennek keretében a
közgyógytámogatásra és a lakhatási támogatásra jogosultság
egy fõre jutó jövedelmi határai emelkedtek, valamint módosultak a tanyagondnoki szolgáltatásra és az étkeztetésre vonatkozó rendelkezések is 2020. május 1. napjától.
Elfogadásra került az étkeztetés és a tanyagondnoki szolgáltatás
új szakmai programja. A szakmai programok felülvizsgálatára
a jogszabályi változások miatt került sor.
Polgármester Úr határozattal elfogadta a Tengelici Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámolót, a
testvértelepülési kapcsolattartásról szóló beszámolót, és a településen mûködõ civil szervezetek beszámolóit a 2019. évben
végzett tevékenységeikrõl.
Döntés született az önkormányzat 2019. évi belsõ ellenõrzésére vonatkozó éves jelentés elfogadásáról. Az éves belsõ ellenõrzés tárgya a Polgármesteri Hivatal és a Tengelici Mézeskalács
Óvoda közötti munkamegosztásról és felelõsségvállalás rendjérõl szóló megállapodás megfelelõségének ellenõrzése.
Szedres Község településrendezési eszközei módosításának
anyagára az elõzetes tájékoztatási szakaszban Polgármester Úr
észrevételt nem tett.
Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a település honlapján: www.tengelic.hu.
Tolnai Lászlóné jegyzõ

PETÕFI
SÁNDOR
FALUHÁZ
7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650
NYITVA TARTÁS
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
Rendszeres programok
minden csütörtök 14 óra:
Nyugdíjas klub

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.

A korona vírus okozta
korlátozásoknak eleget téve
május hónapban a Faluház
nem tervez programokat.

FIGYELEM!
Az utóbbi idõkben számos bejelentés érkezett a Polgármesteri Hivatalba a zöldhulladék égetésére vonatkozó önkormányzati rendelkezések megszegése végett. Ezért hangsúlyozottan kérjük a lakosságot, hogy a vonatkozó önkormányzati rendelkezéseket szigorúan tartsák be, miszerint kerti hulladék égetésére csak szerdán és szombaton 13 órától 20 óráig van mód. A rendelkezések megszegése felelõsségre vonással és pénzbírság kiszabásával jár.

A veszélyhelyzet rendelkezéseihez igazodva a
gyógyszertár nyitva tartása változhat. Kérjük,
mielõtt felkeresné a gyógyszertárat, tájékozódjon az
aktuális nyitva tartásról.

TEIT
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás

Paks, T olnai u . 2 . s z.
Telefon: 75/410-222.
Hétköznapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és
ünnepnap: 8 órától másnap
reggel 8 óráig (24 órás ügyelet).

IMPRESSZUM

ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA
Dr. Horváth Tamás Miklós ügyvéd (telefon: 06 30 237 4066)
minden hónap elsõ és harmadik keddjén 13:00 - 17:30 óra
között ügyvédi fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatalban.
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