2017. augusztus

TARTALOMBÓL: Kastélykoncert ❖ Lendületben - Beruházások az I. félévben ❖ Szüreti felvonulás

VIII. MEDINAI MU"VÉSZETI NAPOK -

2017. AUGUSZTUS 25. - 27.
1. NAP - 2017. AUGUSZTUS 25.

TENGELIC CSAPÓ KASTÉLY - KASTÉLY PARK
Tengelic Község Önkormányzata szeretettel vár minden érAZ EST PROGRAMJA:
deklõdõt egy kellemes nyáresti szórakozásra a VIII. Medinai
Mûvészeti Napok nyitó rendezvényének tengelici helyszí- 18 óra: „Zöldút a kúriák mentén” – fotókiállítás az ez alkalomra
a nagyközönség számára is megnyitott Csapó Kastélyban
nén, a felsõtengelici CSAPÓ KASTÉLY csodálatos parkjában.
Séta a kastélyparkban és a Szeplõtelen Fogantatás Kápolna
A helyszín a 6233. sz. útról közelíthetõ meg; GPS koordinámegtekintése,
o
o
ta: Észak 46 33' 15,7" és Dél 18 42' 20,3"
Koncert:
Jegyek kaphatók: augusztus 18-ig elõvételben a
19 óra: Tengelici Gitárszakkör - a helyi kulturális értékek bemutatása
FALUHÁZ-ban (Tengelic, Petõfi S. u. 9.) 1000.- Ft és a
részeként
helyszínen 1500.- Ft egységáron.
20 óra: Sztárfellépõ a Kossuth díjas HOT JAZZ BAND jazz-zenekar
(A Medinai Mûvészeti Napok részletes programját a kihe- 22 óra: Tûzzsonglõr bemutató a csillagos égbolt alatt
lyezett plakátokon és Medina, valamint Tengelic honlapján
Az est folyamán a helyi FRISSTEN pékség finomságait is kóstolhatják.
olvashatják.)

Az 1985-ben alakult Hot Jazz Band Kossuth-díjas magyar jazz-zenekar repertoárja elsõsorban az 1920-as - 1940-es évek
amerikai és magyar jazz-számait öleli fel.
Különösen népszerûek a két világháború közti magyar swing- és jazzdalok, filmzenék interpretációi.
Az 1990-es évek második felében
egyedüli magyar jazz-zenekarként négy
nemzetközi versenyt nyertek Franciaországban, ezek közt a legkiemelkedõbb a
St. Raphael-ben megrendezett Nemzetközi New Orleans Jazz Verseny, ahol 54
zenekar közül hozták el az elsõ díjat. Az
amerikai sikerek sem maradtak el a zenekar életébõl. A jazz szülõhazájában
hat ízben jártak. A kaliforniai
Sacramento-ban, a világ legnagyobb szabású jazz-találkozóján kétszer voltak a
fesztivál legnépszerûbb zenekara.

HOT JAZZ BAND

2017. július 3-8. között volt
vendégünk a kárpátaljai Szõlõsgyuláról 13 kisdiák 2 kísérõtanár vezetésével. Azt, hogy a táborozás ismét maradandó élményt nyújtott vendégnek és vendéglátónak egyaránt, hálásan köszönjük:
❖ a vendég gyermekek és kísérõik befogadását Farkas Dénes,
Tóth István és Pámer László családjának.
❖ Konczné Földi Margit, Molnár Ferencné, Havasi Istvánné,
Brunner Attiláné és Petrovicsné Kovács Terézia konyhai segítségét.
❖ a finom süteményeket Binder Attilánénak, Drenovácz
Jánosnénak, Bali Józsefnének és Cseh Péternének.
❖ az ízletes vacsorákat Gáncsné Németh Ildikónak, Gáncs Istvánnak és Pámer Lászlónak.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
❖
❖
❖
❖
❖
❖

A Hot Jazz Band kétszer részesült
eMeRTon díjban, megkapta a Líra-díjat, a
Louis Armstrong Emlékdíjat, az Ezüst
Életfa díjat.
2015-ben páratlanul sikeres, külföldön
is nagyra értékelt, a tradicionális dzsessz
autentikus megszólaltatására épülõ elõadómûvészi tevékenységük, valamint a
magyar könnyûzenei örökség ápolását
szolgáló, értékõrzõ mûvészi munkájuk
elismeréseként a hazai jazz-zenekarok
közül elsõként részesült a legmagasabb
állami kitüntetésben, a Kossuth-díjban.
A Hot Jazz Band napjainkban is a legfoglalkoztatottabb együttesek közé tartozik. 13 megjelent CD-jük mellé új lemezt készítenek, s az ország minél több
pontjára szeretnék elvinni mûsorukat,
vidám percekkel ajándékozva meg hallgatóságukat.

❖ a mézédes dinnyéket

Osztermájer Gyõzõnek.

❖ a biciklitúrához a bicikliket

Martosné Botos Mariannak, Tolnai Lászlónénak, Havasi
István-nénak, Gáncs Mártonnak, Farkas Fanninak.
a jól sikerült fényképeket Bátainé Réti Mártának.
a ropogós kenyeret Kászpári Károlynak.
a méhészet bemutatását és a mézkóstolót Csákvári Károlynak.
a kastélylátogatást Szabján Istvánnak.
a drámajátékokat Horváth Józsefnének és a tengelici színjátszó szakkörös gyerekeknek.
a 3T tagjainak / Farkasné Tóth Ildikó, Pallóné Király Erika,
Tolnai Lászlóné, Õri Zsuzsanna/ segítségét.
Pámer Ildikó mûvelõdésszervezõ
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Iskolai hírek

Kirándulások közel és távol
Részben önkormányzati segítséggel, részben önköltségen szervezték az idén kirándulásaikat osztályaink.

Csapón jártak az elsősök

A Katica Tanya Élményközpontba látogatott a 3. osztály

Lovagolni tanultak Mórágyon a másodikosok

A 4. a pesti Elevenparkban elevenkedett

Más-más időpontban, de egyazon úti céllal, a pécsi Mecsek Extrémbe kirándult az 5-6. és a 7. osztály

FONTOS KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a szülõket, hogy a családok tanévkezdését
önkormányzatunk az idei évben is támogatja. Valamennyi
helyben iskolába járó tanuló számára az önkormányzat ingyenesen biztosítja a nevelõk kérésének megfelelõen öszszeállított tanszercsomagot. A tanszerek és tankönyvek
jegyzékérõl a szülõket írásban tájékoztattuk.

A 2017-2018. tanévi tankönyvek iskolánk valamenynyi tanulója számára ingyenesek lesznek. A tanszercsomag és tankönyvkiosztás tervezett idõpontja:
augusztus 24-25. (csütörtök-péntek).
Szijártó József tagiskola vezetõ

Hírek az evangélikus gyülekezet háza tájáról
Eljött a nyár, a szünidõ a gyerekek számára. Ennek örömére június 11-én tanévzáró partit tartottunk Pusztahencsén a hitoktatásban és a programjainkon részt vevõ gyermekek és kórusaink tagjai számára. Az éneklés és a játék
mellett végre kötetlen beszélgetésre,
tervezgetésre is jutott idõnk.
Erre szükség is volt, hiszen június
26-30 között megrendeztük újra a
napközis tábort, ahol idén összesen
27 gyerek nyaralt velünk, (ebbõl
nyolc tengelici). A bibliai történetek,
csapatépítõ játékok, harci feladatok,
ügyességi versenyek és kétmûves foglakozások mellett ebben az évben is
nagy sikert aratott a habparti is.
Füller Mihály evangélikus lelkész

A felnőtt
gyülekezetben
mindig nagy
ünnep, ha új
tagokkal bővül
a közösség. Így
július 23-án
örömmel
fogadtuk
kedves családjukkal együtt
Karácsonyi
Lászlót és
Karácsonyi
Leilát, akik
a keresztség
szentségében
részesültek.
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TENGELIC LENDÜLETBEN
Jó érzés tudni, hogy a lendület töretlen, így Tengelic életében újabb sikertörténet közelít a befejezéshez. Megvalósuló félben vannak az ez évi költségvetésbe betervezett beruházások és reményeink szerint szeptember közepéig be is fejezõdnek. Méltán lehetünk büszkék az elért eredményre, hiszen a különbözõ forrásokból finanszírozott beruházások összköltsége majdnem eléri a százmillió forintot.
Önerõ nélkül, közel 44 millió forintból valósul meg az egykor társadalmi munkával épített,
mára meglehetõsen rossz állapotba került Bezerédj és Munkácsy utcák aszfaltozása és vízelvezetési rendszerének részbeni kiépítése. Külön kiemelendõ, hogy ez az önkormányzatok számára mindig súlyos tehertételnek számító út-korszerûsítés csakis annak a kormányszintû elismeréseként juttatott támogatásnak a révén valósulhat meg, melyet Tengelic azzal érdemelt
ki, hogy egyike volt a kevés nem konszolidált, stabil gazdálkodású településnek.
JETA támogatással mintegy 8 millió forintnyi értékben korszerûsödik a közvilágítás is.
Több száz világítótestet cserélnek bel és külterületen egyaránt energiatakarékos fajtára. Önkormányzatunk a kivitelezõvel 6 éves karbantartási szerzõdést is köt. A beruházás megtérülési ideje 3 év.
Jelentõs átalakítások/felújítások folynak oktatási intézményeinkben is. 5 millió forint költséggel az iskolában - amely ugyan KLIK fenntartású, de önkormányzati tulajdonú - a tantermek új, esztétikus, könnyen tisztán tartható, strapabíró burkolatot kapnak. A teljes mértékben önkormányzati tulajdonú és fenntartású Mézeskalács óvodában pedig a mindenre kiterjedõ felújítás harmadik fázisa zajlik: vizesblokk és fûtéskorszerûsítés, öltözõk rekonstrukciója, burkolat és bútorzat csere. A 32 millió forintos kiadás fedezete fele részben JETA forrásból,
fele részben saját erõbõl származik.
Jut figyelem a külterületekre is. Ezúttal Tengelic-Szõlõhegyen az orvosi rendelõnek és a civil szervezeteknek otthont adó önkormányzati épület felújítását végzik, többek között akadálymentesítést és a vizesblokkok megújítását.
Tehát van okunk a megelégedésre, bár ez nem jelenti azt, hogy lazíthatunk. Magam és a
képviselõtestület nevében ígérhetem, a jövõben is igyekszünk megragadni minden pályázati
és egyéb lehetõséget a fejlesztésre, hogy Tengelic az a hely legyen, aminek van jövõje, ahol jó
élni, ahol rend és biztonság szolgálja a lakosságot.
Gáncs István polgármester

Tengelic

Kányádi Sándor:
Nagyanyó-kkenyér
Búzát vittem a malomba,
hej, de régen volt,
amikor még a Küküllõn
malom duruzsolt.
Megõröltem a búzámat,
lisztje, mint a hó,
Örült neki a ház népe,
kivált nagyanyó.
Sütött is az új búzából
olyan kenyeret,
illatára odagyûltek
mind a gyerekek.
Azóta is azt kívánom:
legyen a világ
olyan, mint a búza közt
a kék búzavirág.
Mindenkinek jusson bõven
illatos-ffehér,
ropogósra sütött, foszlós
nagyanyó-kkenyér!

KÖZÉRDEKÛ
Közvilágítással kapcsolatos
hibabejelentés: 2017. július
1-jétõl a közvilágítási lámpatestek meghibásodása esetén már nem az E.ON végzi
a javítást, hanem a WATTETA Kft. (székhely: 7627
Pécs, Pósa L. u. 15.) A lakossági hibabejelentés az alábbi elérhetõségeken keresztül történhet:
- Telefonon 06-72/511-599,
- A szolgáltató alábbi internetes oldalán: watt-eta.hu
(Hibabejelentés menüpontban ûrlapon)
- Tengelici Polgármesteri
Hivatalon keresztül
Teljesítési határidõ: A bejelentéstõl számított 7 naptári napon belül.

KÖZÉRDEKÛ
SZELEKTÍV
HULLADÉKELSZÁLLÍTÁS
Augusztus 18.:
Mûanyag és fém (sárga kuka)
és papír (kék kuka)
Szeptember 1. és 29.:
Zöldhulladék (kék kuka)
ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA
Dr. Horváth Tamás Miklós
ügyvéd minden hónap
elsõ és harmadik keddjén
13:00 - 17:30 óra között ügyvédi fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatalban.

Tengelic

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
Dóczy Mária: 06-20/251-1010

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.
(evangélikus parókia)
Nyitva tartás: (VÁLTOZÁS!)
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 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)
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K ÉPVISELÕ-TESTÜLETI

ÜLÉS

ÖSSZEFOGLALÓ
2017. augusztus 1-jén ülésezett a képviselõ-testület, mely ülésen 14
napirendi pontban egy önkormányzati rendelet megalkotására és
20 határozat elfogadására került sor.
Módosította a testület a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet. Eddig a rendelet felsorolta, hogy milyen élethelyzetekben adhatott a szociális bizottság méltányosságból rendkívüli települési támogatást, a módosítást követõen azonban a bizottságnak a felsoroltakon felül is lesz lehetõsége a támogatás odaítélésére és a támogatás összegének megemelésére.
Az óvodavezetõ Huber Péterné elõterjesztésére döntöttek a képviselõk arról, hogy az óvoda napi nyitva tartása a 2017/2018-as nevelési évben is 6.00-tól 17.00 óráig tart.
Beszámoló hangzott el az óvoda 2016/2017-es nevelési év tevékenységérõl. A beszámoló összegzése szerint az elmúlt nevelési évben
a pedagógiai programban és az intézmény éves munkatervében
megjelenített célok, feladatok megjelentek és megvalósultak az éves
tematikus foglalkozás/tevékenység és nevelési tervekben. A képviselõk elfogadták a beszámolót.
Ezt követõen a pénzügyi bizottság elnöke Szijártó József számolt
be az elmúlt év bizottsági munkájáról. A bizottság az elmúlt egy évben 11 alkalommal ülésezett és 49 db határozatot hozott. Döntései
között szerepelt önkormányzati rendeletek véleményezése, pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések, pénzügyi beszámolók,
ellenõrzési jelentések, fejlesztési tervek véleményezése. A bizottsági döntéseket a képviselõ-testület mindig támogatta.
A testület az ASP pályázattal kapcsolatban döntött a számítástechnikai eszközök beszerzésére vonatkozó eljárás nyertesérõl, valamint az önkormányzati szakrendszerek migrációjának elvégzésére
kiírt beszerzési eljárás nyertesérõl. A szükséges számítástechnikai
eszközöket a Flat-comp Kft-tõl vásárolja meg az önkormányzat bruttó 3.292.221.-Ft ajánlati árért, míg a szakrendszerekkel kapcsolatos
adatmigrációt az E-szoftverfejlesztõ Kft végezheti el bruttó
1.320.000.- Ft ajánlati árért.
Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve áttekintésre került a Helyi Esélyegyenlõségi Program
(HEP). A helyi esélyegyenlõségi programban a hátrányos helyzetû
csoportokkal - nõk, mélyszegénységben élõk, romák, a fogyatékkal
élõ személyek, a gyermekek és idõsek- kapcsolatos intézkedési tervben meg kell határozni az elõzetesen feltárt problémák kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. E napirend keretében megtárgyalta a képviselõ-testület a programban meghatározott intézkedési terv megvalósulását és ez alapján döntöttek úgy, hogy nem szükséges a HEP felülvizsgálata.
Kettõ pontban módosításra került a TEIT Társulási Megállapodása,
mely kormányzati funkciók változását jelenti.
Megjelent a települési önkormányzatok szociális célú tüzelõanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatási kiírás. A pályázatot az önkormányzatoknak 2017. augusztus 25-ig kell benyújtani. A képviselõtestület támogatta a pályázat benyújtását 100 m3 tûzifa igénylésére vonatkozóan.
A Tolna Megyei Polgárõr Szervezetek Szövetsége támogatási kérelmét a testület elutasította.
Befejezõdött a település közigazgatási területén a közvilágítás korszerûsítése, melynek során 335 db lámpatest energiahatékony átalakítása történt meg. Az önkormányzatnak lehetõsége adódott a
lámpatestek megvásárlására, mellyel a képviselõ-testület egyetértett. A határozat szerint a 335 db lámpatestet bruttó 725.357.-Ft vételárért vásárolja meg az önkormányzat az E.ON-tól.
Az egyebek napirendi ponton belül kettõ határozat született, az
egyik egy ingatlan megvásárlásáról, a másik egy önkormányzati helyiség ingyenes használatára vonatkozó szerzõdésmódosításról. A
zárt ülést megelõzõen Polgármester úr tájékoztatta a képviselõket,
hogy a Paksi Rendõrkapitányság kezdeményezésére Régi István
Tengelic József A. u. 13. szám alatti lakos részére Életmentõ Emlékérem adományozására tesz ajánlást. Régi István kutyatámadás során életét veszélyeztetve nyújtott segítséget.
Zárt ülésen 5 fõ óvodai közalkalmazott kinevezésének módosításáról döntöttek a képviselõk.
Az ülés végén Polgármester Úr beszámolt a települést érintõ beruházások, felújítások helyzetérõl, a Petõfi u. 3. szám alatt lévõ iskolaépület szálláshellyé alakításának terveirõl, a TEIT napról és az augusztus havi programokról.

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
A teleszoba vasárnap
kivételével 14:00 - 18:00 óra
között látogatható.
Rendszeres programok
minden csütörtök 14 óra:
Nyugdíjas klub
Szeretettel várják az új tagokat is!

minden csütörtök 17 óra:
A Horgolókör átalakult, szeptembertõl már Alkotómûhelyként várja az érdeklõdõket.
Augusztusi programok:
augusztus 20.: Emlékhely
avatás (külön plakát szerint)
augusztus 22 - 23.: A Duna TV
Ízõrzõk c. mûsora forgat
településünkön.
augusztus 25.: Kastélykoncert
(programot lásd az 1. oldalon)

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás

Tolnai Lászlóné jegyzõ
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