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AZ ALVÓ KERTBEN

Csak halkan lépjél, Kedvesem,
a kerti úton nesztelen,
s hallgasd az édes õszi dalt,
ami a fák közt átnyilalt.

Csak hallga, hallga, Kedvesem,
levél zizeg ily kedvesen?
A szél susog, vagy lomb dalol?
Vagy egy bogár a lomb alól?

Figyelj, figyelj csak, Kedvesem,
az õsz suhan itt csendesen,
s ahova tündérujja ér,
aranyszín lesz a zöld levél.

Kék fátyol leng a távolon,
talán mindezt csak álmodom?
A kert is alszik, Kedvesem,
most halkan lépjél, nesztelen.

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

VÁLTOZÁS!
Az idei Tengelici Települési Értéktár
Bizottság által meghirdetett Év tele-
pülés értéke programsorozat, köz-
tük a Kiss István szobrairól készí-
tett fotókiállítás, ill. alkotói pályázat
a járványügyi helyzet miatt 2021-
ben kerül megrendezésre. Az idõ-
közben elkészült fotókat, alkotáso-
kat a bizottság tagjaihoz lehet eljut-
tatni. 
Tengelici Települési Értéktár Bizottság
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Iskolai hírek – 2020. szeptember

Hasznos információk az újabb tanév küszöbén
„Mindennek üzenete van, így annak is, ha
egy iskola manapság nem rendez tanévnyi-
tó ünnepséget. Annak meg még inkább, ha
maszkot visel az igazgató. Emberpróbáló
idõket élünk meg és úgy tûnik, a java még
hátra van. De végre, a mai napon élettel te-
lik meg újra az iskola! Ezek a falak még
ilyen hosszú szünetet nem éltek meg, mióta
állnak.

Tekintettel a járványhelyzetre, ha hagyo-
mányos évnyitót nem is, de az elsõsök üd-
vözlését mindenképpen szerettük volna
szûk körben ugyan, de ünnepélyes keretek
között megtenni.

A mai nappal iskolánkban új arcokat lá-
tunk. Érthetõ módon sokan várták már az
iskolát, de egyet biztosan leszögezhetünk: közülünk sen-
ki nem várta úgy a mai napot, mint elsõs kisdiákjaink.
Hadd köszöntsem õket, iskolánk új reménységeit! Leg-
fontosabb kívánságom az, hogy érezzétek jól magatokat
nálunk!” (Részlet a tanévnyitó beszédbõl)

A tizenkilenc nebulóból álló elsõ osztály osztályfõnöke
Klem Ivett lett.

Néhány fontosabb tudnivaló az elõttünk álló tanévrõl:
A 2020-2021. tanév elsõ tanítási napja 2020. szeptember 1.

(kedd) és az utolsó tanítási napja 2021. június 15. (kedd). A ta-
nítási napok száma 179 nap+6 tanítás nélküli nap. A tanítási
év elsõ féléve január 22-ig tart. Ballagás és tanévzáró ünne-
pély: június 19. (szombat) 9 h.
A szünetek rendje:

 Az õszi szünet elõtti utolsó tanítási nap 2020. október 22.
(csütörtök), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2020. novem-
ber 2. (hétfõ).

 A téli szünet elõtti utolsó tanítási nap 2020. december 18.
(péntek), a szünet utáni elsõ tanítási nap: 2021. január 4.
(hétfõ).

 A tavaszi szünet elõtti utolsó tanítási nap 2021. március
31. (szerda), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2021. április
07. (szerda).

Az új NAT szerint felmenõ rendszerben bevezetett órater-
vek az alsó tagozaton csökkentették a tanulói óraterhelést, így
iskolánkban az 1.-2. évfolyamokon heti 2-2, a 3.-4. évfolyam-
okon heti 1-1 órával csökkentek, míg a felsõ tagozaton az óra-
számok változatlanok maradtak. A bevezetése az 1. és az 5. osz-
tályban kezdõdött, az idén még csak ezeket az osztályokat
érintette. Új tantárgy lesz harmadikban a digitális kultúra (in-
formatika), hetedikben a dráma és színház, a nyolcadikban az
állampolgári ismeretek. További tantárgyak elnevezése is vál-
tozik ezek a „technika és tervezés”, és az 5.-6.-os természettu-
domány.

A tanév végén távozott kollégáink, Szabadi Tamás és Hor-
váth Flóra helyett tantestületünkben újabb pedagógusokat kö-
szönthetünk.

Pályakezdõ gyakornok-
ként, földrajz-történelem
szakos egyetemi diplo-
mával lett tantestüle-
tünk tagja Ardelean Dá-
vid. A matematikát –
folytatva elõzõ tanévi
munkáját – nyugdíjas
óraadóként Tölgyesi
Józsefné (a képen jobb-
ra) tanítja a felsõ tago-

zaton, a hetedik, nyolcadiknak. Napközis feladatokat lát el másik
nyugdíjas óraadónk, Barteczka Mária. Korábban mindketten a
szedresi iskolában dolgoztak nyugdíjazásukig.
A néptáncot Zombáról Csiki Gyula tanítja, míg a rajzot Tóthné
Csapó Sára viszi tovább, aki emellett napközis csoportban is sze-
repet vállalt. Egy év kihagyás után Szabóné Novák Beáta kémia
óraadóként tért vissza. 

Az ötödik osztályfõnöke Budaváriné Balogh Boglárka, míg a
hatodiké Sebestyén Beatrix lett. Tíz éve megoldatlan iskolánk-
ban a gyógytestnevelés, melynek ellátását az idei tanévtõl a Pe-
dagógiai Szakszolgálat munkatársa a testnevelés óra kereté-
ben, évfolyamonként heti egy-egy órában végzi. Az intézkedés
huszonnégy kiszûrt tanulót érint.

A tanév elején a
Tamási Tankerületi
Központ több fej-
lesztést is megvaló-
sít iskolánkban. En-
nek elsõ lépéseként
saját iskolabusz ke-
rült beszerzésre,
mely a külterületen
lakó tanulók szállí-
tására, 2011-ben
megkezdett önkor-
mányzati szolgálta-
tást váltja fel. A 17
fõs Ford kisbuszt, kettõs munkakört ellátva Budavári József
karbantartó vezeti, októbertõl már az ovisokat is menetrend
szerint szállítva.

A további tankerületi fejlesztések eredményeként valameny-
nyi tantermünket, irodahelyiségünket klímaberendezéssel
szerelik fel és az õszi szünetben tervezett a két épületünket
összekötõ fedett átjáró létesítése is. A nyár elejétõl az áramot –
az épületekre önkormányzati beruházásként felszerelt – nap-
elemek termelik. A megnövekedett jármûforgalom miatt szük-
ségessé vált a parkolóhelyek bõvítése, mely önkormányzati
forrásból készült el a hátsó udvar lekerítésével.

Az I. félév során minden, a tanulók, pedagógusok többségé-
nek és (vagy) a szülõk egyidejû jelenlétével járó rendezvény,
megmozdulás elhalasztásra kerül.

A járványügyi
intézményi pro-
tokoll szükség-
szerû szigorítá-
sai, így a közössé-
gi terekben köte-
lezõ maszkvise-
lés, lázmérés, a
helybeli tanulók
7:30h után java-
solt iskolába ér-
kezése legfõbb
célja volt a jár-
vány terjedésé-
nek mérséklése.

Rendkívül nehéz tanév vár pedagógusra, tanulóra és szülõ-
re egyaránt. Kölcsönös és közös felelõsségünk, érdekünk,
hogy a szigorításokkal, korlátozásokkal is elõsegítsük a folya-
matos iskolai mûködést, elkerülve az esetleges, ismételt iskola-
bezárást. Kérem ehhez valamennyi érintett feltétlen támogatá-
sát, együttmûködését!

Szijártó József tagintézmény vezetõ
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Tengelic községben a szennyvízcsatorna hálózaton 2019-ben 32 db meghibásodás
történt.
A hiba okok a következõk voltak: 

- elöregedés 3 db,
- megállás 6 db,
- egyéb 8 db; 
- idegen anyag 15 db,

Az adatokból látható, hogy a meghibásodások jellemzõen idegen anyagok csatornahálózatba kerülése miatt következik be. Ezek nagy része a
helytelen fogyasztói szokások (szennyvízrendszerbe elhelyezett nedvestörlõk, pelenkák és egyéb hulladékok) miatt következik be. Az idegen anya-
gok miatti meghibásodások sok esetben több százezer forintos javítási költségeket tesznek ki.
Kérjük a lakosságot, hogy az alábbi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelõen használják a szennyvízhálózatot!

A LAKOSSÁG teendõi a szennyvízcsatorna használat során
Csatornahasználati elõírások

Mit lehet a szennyvízcsatornába bebocsátani?

A csatornába csak olyan anyagok kerülhetnek, amelyek a csatornarendszert és a tisztítótelepet, valamint ezek mûködését nem zavarják, nem
károsítják, és nem veszélyeztetik. A jogszabályok pontosan meghatározzák a csatornahasználat módját, mely elõírások megszegése szabálysér-
tési eljárást vonhat maga után.

Kérjük, ne kerüljön a szennyvízcsatornába:
 durva, darabos anyag (szemét; rongy, vatta, pelenka, darabos gyümölcs, zöldség, csonthéjas gyümölcsök magvai),
 állattartásból származó trágya, trágyalé,
 állati tetem, hús, belsõség,
 zsír, olaj, olajszármazék, fáradt olaj, benzin,
 mérgezõ, maró és más vegyi anyag (sav, lúg, festék, növény-védõszer, nehézfém vegyület).

A szennyvíztisztítás jórészt biológiai folyamat, ahol a tisztítást végzõ baktériumok igen érzékenyek a lökésszerû terhelésekre, ezért:
- A szennyvíz túlzott hígulásának (és a többletköltségek) elkerülésére csapadékvizet, esõvizet, havat és talajvizet a csatornába juttat-

ni tilos!
- Az ipari jellegû, vagy zsíros, olajos szennyvizek csak elõtisztítón, illetve zsírfogón, olajfogón keresztül bocsáthatók be a csatornába (így egy

húsfeldolgozó vagy festõ üzem elõtisztítót, egy étterem vagy gépjármûmosó zsír illetve olajfogót kíván). Vízjogi létesítési engedély köteles.

Ha ezeket a szabályokat fogyasztóink nem tartják be, a szennyvízelvezetõ- és tisztító rendszert nem tudjuk rendeltetésének megfelelõen mûköd-
tetni. Ez nekünk, szolgáltatóknak is gond, de hosszú távon a település, végsõ soron az Önök érdekei sérülnek.
Kérjük továbbá, ha nehezen folyik el a szennyvíz, azonnal jelezzék a hibát a Mezõföldvíz Kft. felé, mert ez a szomszéd épületeknél esetlegesen
elöntést okozhat. Nyomott elvezetõ rendszereknél (HÁZI ÁTEMELÕ) csekély mértékû, vagy szünetelõ vízhasználat esetén, 2-3 hetente, 50-100
l vízzel történõ átöblítés szükséges a hibátlan mûködéshez.

MEZÕFÖLDVÍZ Kft.

OKTÓBER
Október az év tizedik hónapja a Gergely-naptárban. A latin octo

szóból származik, melynek jelentése nyolc – utalva arra, hogy erede-
tileg ez volt a nyolcadik hónap a római naptárban, mielõtt a január
és február hónapokat hozzáadták az évhez. 

A katolikus egyház októbert a rózsafüzér hónapjának tekinti. A
népi kalendárium Mindszent havának nevezi, a protestánsok pedig
gyakran a reformáció hónapjának (mivel Magyarországon október
31-én tartják a reformáció ünnepét).
A horoszkóp csillagjegyei közül az alábbiak esnek októberre:

Mérleg (szeptember 23. - október 22.) és
Skorpió (október 23. - november 21.).
Október utolsó vasárnapján 3 órakor állítjuk vissza az órát egy

órával, ami a nyári idõszámítás végét és a téli ("normál") idõszámítás
kezdetét jelenti.

A szökõévek kivételével az október a hét ugyanazon napjával kez-
dõdik, mint a január.

Gárdonyi Géza: Október (részlet)

„Olyan most a mezõ reggelenkint, mintha gyémántos fátyolron-
gyokkal volna behullatva. A kis mezei pókok hálói azok. A kis mezei
pókok is érzik már a kegyetlen hónapok közeledését: nincs hajlék,
nincs kályha, nincs éléstár!

A természetnek nyomorult kis mostohagyermekei érzik a közelgõ
telet: fölmásznak a legmagasabb fûszálak hegyére, föl a napbanézõ
fû kék virágaira, a bogáncs borzas fejére, a telegráf-oszlopok hideg
porcelángombjaira és ott dermedeznek, töprenkednek, hogyan le-
hetne menekülni?”

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI
ÜLÉS 

ÖSSZEFOGLALÓ
2020. szept. 29.

A Paksi Rendõrkapitányságnak a 2019. évi
közbiztonság helyzetérõl, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekrõl és felada-
tokról szóló beszámolóját tárgyalta meg a
képviselõ-testület, melyet elfogadott. A ka-
pitányság képviseletében Joó Endre r. õr-
nagy tájékoztatta a képviselõket, hogy
2019-ben Tengelicet érintõen 8 db szabály-
sértési elõkészítõ eljárást folytattak le az
alábbi ügyekben: 4 tulajdon elleni, 1 rend-
zavarás és 3 jármûvezetés eltiltás alatt, 34
db büntetõeljárást folytattak le, könnyû
testi sértés, ittas vezetés, alkalmi vagy lakó-
épületbõl történõ lopás, gépkocsi feltörés
ügyekben. Elmondta, hogy a helyi körzeti
megbízott, aki kutyavezetõ-rendõr, elvég-
zett minden olyan továbbképzést, ami a
munkájához szükséges.

(Folytatás a 4. oldalon)
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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

Rendszeres pprogramok
minden csütörtök 14 óra:

Nyugdíjas klub

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.

Október hhónapban 
nem vvárható rrendezvény.
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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 09:00 – 15:00
Kedd Csak T-Szõlõhegyen
Szerda 11:00 – 14:00
Csütörtök 08:00 – 12:00
Péntek 08:00 – 12:30

Tengelic-SSzõlõhegy
Kedd 08:00 – 10:00
Elõzetes idõpont egyeztetéssel

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 10:00 – 12:00

Iskolaorvosi rrendelés
Csütörtök 11:00 - 12.00

Belgyógyászati sszakrendelés
Szerda 10:00 - 12:00

Házigondozó
Müller Tamásné (06-30/509-

8577) és Kutlák Szilvia
(06-20/492-4450)

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva ttartás: 

Hétfõ: 10:00 - 14:00
Kedd: 08:00 - 11:00
Szerda:   08:00 - 12:00
Csütörtök: 08:00 - 12:00
Péntek:        08:00 - 12:00

Ügyelet
Paks, TTolnai uu. 22. ssz.

Telefon: 75/410-222.
Hétköznapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és
ünnepnap: 8 órától másnap
reggel 8 óráig (24 órás ügyelet).

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ

2020. szept. 29.
(Folytatás a 3. oldalról)

Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata során 11 önkor-
mányzati rendelet módosítására került sor a jogszabályi kör-
nyezet folyamatos változása miatt, s hogy az önkormányzati
rendeletek megfeleljenek a tartalmi és formai követelmények-
nek, valamint a jogalkotás szakmai követelményeinek.
Módosította a testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés-
rõl szóló rendeletét. A 2. módosítással a bevételi és kiadási fõ-
összegek 522.586.917 forintról 543.205.719 forintra emelked-
tek.
Tájékoztatót hallgattak meg a képviselõk az önkormányzat I. fél-
évi gazdálkodásáról. A költségvetési bevételek 74%-ban, a kiadá-
sok 37%-ban teljesültek. A kiadások esetében az alacsonyabb tel-
jesítést elsõsorban a beruházási és felújítási kiadások 18%-os és
23%-os teljesülése okozta. A polgármesteri hivatal a bevételeit
45%-ban, kiadásait 42%-ban teljesítette, az óvoda a bevételeit
50%-ban, kiadásait 47%-ban teljesítette.
Döntött a képviselõ-testület, mint fenntartó a Mézeskalács Óvo-
da 2019/2020. nevelési év tevékenységérõl szóló beszámoló el-
fogadásáról, valamint véleményezte a 2020/2021. nevelési év
munkatervét.
Az óvodavezetõ kérelmére a testület hozzájárult ahhoz, hogy az
óvoda 2020. november 
1-jétõl 1 fõ pedagógiai asszisztenst foglalkoztasson. Egyidejûleg
az óvoda létszámkeretét 9 fõrõl 10 fõre emelte. 
Az óvodában beilleszkedési és magatartási nehézséggel küzdõ
gyermekek fejlesztésére fejlesztõpedagógus alkalmazásáról
döntöttek a képviselõk. A feladatot Müller Gabriella fejlesztõ pe-
dagógus végzi 2020. szeptember 1. napjától 2021. május 31.
napjáig 3.000.- Ft/óra megbízási díj mellett.
A Tengelici Települési Értéktár Bizottság szervezeti és mûkö-
dési szabályzatát módosította a képviselõ-testület. Egyrészt sze-
mélyi változások miatt, ugyanis Hunyadi István lemondott tag-
ságáról, s helyette Müller Gabriellát választották a képviselõk
tagnak. Másrészt az értéktár bizottság létszámát kérte a bizott-
ság 4 fõre csökkenteni, mivel id. Farkas Dénes helyét nem tud-
ták betölteni.
A Polgármesternek az önkormányzati társulásokban végzett te-
vékenységérõl szóló beszámolóját elfogadták a képviselõk.
A víziközmû-szolgáltatás (ivóvíz, szennyvíz) hosszú távú bizto-
síthatósága érdekében 15 éves idõtávra gördülõ fejlesztési ter-
vet kell készíteni, mely felújítási és pótlási, valamint beruházá-
si tervrészbõl áll. A gördülõ fejlesztési tervet minden év szep-
tember 30. napjáig meg kell küldeni a Magyar Energetikai és
Közmû-szabályozási Hivatalhoz. A Mezõföldvíz Kft. által elkészí-
tett tervet a képviselõ-testület jóváhagyta. 
A Tamási Tankerületi Központ megküldte a Zombai Általános
Iskola Tengelici Tagiskolája  felvételi körzetének tervezetét. A
tervezet szerint a tengelici iskola felvételi körzete Tengelic köz-
igazgatási területe. 
A tervezettel a képviselõ-testület egyetértett. Az ülés végén pol-
gármester úr tájékoztatta a testület tagjait a játszótereink felújí-
tásáról, figyelembe véve a lakossági bejelentéseket is, arról, hogy
elõkészítés alatt áll a Petõfi utcában több fekvõrendõr kihelye-
zése a gyorshajtások megfékezésére, a szõlõhegyi szennyvíz
építési munkáinak megkezdésérõl, a szõlõhegyi temetõ közvi-
lágításának fejlesztésérõl, ugyanitt az ivóvízvezeték felújításáról,
a bölcsõde mûszaki átadásáról.

Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a te-
lepülés honlapján: www.tengelic.hu.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

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 Polgár-
mesteri Hivatalban.


