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Hol tart a jánosmajori
ivóvízminõségjavító
program?
A jánosmajori ivóvízminõség javítása
érdekében a 2015. június 30-i ülésen
döntött arról a képviselõ-testület, hogy felhatalmazta
a polgármestert a szükséges feladatok elõkészítésére.
2016 elején az önkormányzat elkészíttette a Tengelic Kishídja-Jánosmajor településrészek között létesítendõ vízvezeték engedélyezési tervét, melynek alapján a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2
évre szóló vízjogi létesítési engedélyt adott a megépítéshez. Ezt a vízjogi engedélyt 2018-ban az önkormányzat meghosszabbíttatta.
2016 végén vette fel az önkormányzattal a kapcsolatot a Nemzeti Fejlesztési Programiroda, és tájékoztatott, hogy az ivóvízminõségjavító program megvalósításához kormányhatározat szerint uniós forrást
lehet igényelni, KEHOP pályázati felhívás keretében.
A beruházás lebonyolítását nem az önkormányzat,
hanem az erre kijelölt szervezet a Nemzeti Fejlesztési Programiroda végzi. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi megállapodást kötöttünk a
Nemzeti Fejlesztési Programirodával, melynek feladata az önkormányzat nevében és helyette a támogatási kérelem benyújtása, a támogatási szerzõdés
aláírása, beszerzések, közbeszerzési eljárás lefolytatása, projekt elõkészítõ feladatok elvégzése.
Az azóta eltelt idõszakban elkészült a projekt megvalósíthatósági tanulmánya, a konzorciumi megállapodás módosítása. 2018. júniusában azt a tájékoztatást kaptuk az NFP-tõl, hogy a vízilétesítmények megépítõjének kiválasztásához kötelezõ közbeszerzési
eljárás elindításához szükséges dokumentációk elõkészítés alatt állnak.

IDÕSEK
KÖSZÖNTÉSE

Tengelic község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
nevében
Gáncs István polgármester és Tolnai Lászlóné jegyzõ az Idõsek Világnapja alkalmából
személyre szóló
üdvözlõlappal köszöntötte a település minden 65 év
feletti lakosát. A Faluház október 5-én
mûsoros programmal kedveskedett az ünnepelteknek Gregor Bernadett és Szarvas
Attila mûvészek közremûködésével.
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Tizennégy elsős tanulónk a tanévnyitón. Osztályfőnökük: Kolep Ingrid
Folytatás a 2. oldalon

Tengelic

Folytatás az 1. oldalról
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Újra megszólalt
a csengõ...
Ráadásul minden nap, legalább addig, míg tizenhat évesek nem
lesznek… – mert hiszen ez a tanköteles kor határa. Lássuk be,
ez egy örökkévalóság!
Mennyivel jobb az ötödikeseknek, hatodikosoknak, õk már egy
részét legalább letudták. Nem is beszélve a nyolcadikosokról!!!
De a legjobb mégis a felnõtteknek, már amelyik nem cipel
ma is iskolatáskát – mert hiszen úgy tartják, hogy korunkban
a tanulás élethosszig tart.
„Az elefánt terhét, csak az elefánt bírja el.”
És ki bírja el a mai szülõre, pedagógusra nehezedõ terheket,
merthogy ez sem lett kisebb és könnyebb, ezt bizton állíthatjuk.
S amikor megszólalt a szeptemberi elsõ csöngetés, bármilyen évszámot mutatott a naptár, minden korban nehéz dolog
volt az iskolakezdés. (Részlet a tanévnyitó beszédbõl)
Néhány fontosabb tudnivaló az elõttünk álló tanévrõl:
A 2018-2019. tanév elsõ tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfõ), az utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek). A tanítási napok száma 181 nap+6 tanítás nélküli nap. A tanítási év elsõ féléve január 25-ig tart. Ballagás és tanévzáró ünnepélyünk
tervezett idõpontja: 2018. június 15., szombat, 9 óra.
• Az õszi szünet elõtti utolsó tanítási nap 2018. október 26.
(péntek), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2018. november
5. (hétfõ).
• A téli szünet elõtti utolsó tanítási nap 2018. december 21.
(péntek), a szünet utáni elsõ tanítási nap: 2019. január 3.
(csütörtök).
• A tavaszi szünet elõtti utolsó tanítási nap 2019. április 17.
(szerda), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2019. április 24.
(szerda).
Kollégáink fogadóóráikat azonos idõpontban, heti rendszerességgel tartják. A nyílt tanítási napokat õsszel november 13ra, tavasszal március 6-ra tervezzük.
A nyár tervezett személyi változásokat is hozott. Míg az évzárón nyugdíjba vonult kollégáinkat búcsúztattuk, most helyettük új arcokat köszönthetünk.
Az elsõ osztályosok közismereti
tárgyainak tanítását, napközis délutánjait irányítja Horváth Flóra, aki
a tavasszal, mint végzõs fõiskolás kiválóan teljesítette iskolánkban tanítási gyakorlatát. A másik pályakezdõ,
gyakornoktanítónk Pulcz Dávid, akinek feladatkörébe alsós testnevelésórák, népismeret tanítása és a 6.-7.
Pulcz Dávid és Horváth Flóra osztályos napközis csoport vezetése
tartozik. Bátaszéki lakosként, hét
közben az épületben lévõ szolgálati lakásban fog lakni.
Mindkét új kollégánknak kívánjuk, mielõbb találja meg a helyét nálunk és váljon közösségünk hasznos tagjává!

„Az elefánt terhét, csak az elefánt bírja el.” Így tartja egy hindu mondás.
De vajon ki bírja el azoknak a 6-7. éveseknek a terhét, akik
ma elõször vették hátukra a teli iskolatáskát és cipelik ide, naponta, hogy aztán a tanítás, a napközi után hazavihessék?
Korábbi óraadó kollégáink személye változatlan: A néptáncot Zombáról Csiki Gyula tanítja, míg a felsõs rajzot Tóthné
Csapó Sára viszi tovább. A 7-8. osztályban Szabóné Novák Beáta tanár látja el továbbra is a kémia tanítását. Negyedik óraadónk, nyugdíjas kollégánk, Hunyadi István, akire ebben a tanévben is számítunk az informatika tanításában.
Az 5. osztály élén osztályfõnökként Szabó Anett Laura áll. Az
osztályfõnökök személyében nincs más változás. A tanév során egy kollégánk minõsítésére fog sor kerülni.
Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy többévnyi sikertelen próbálkozás után támogatást nyert közös igazgatású intézményünk a „Határtalanul” pályázaton. Iskolánk hetedikes tanulói, a zombai hetedikesekkel közösen, május második felében egyhetes ingyenes erdélyi tanulmányi kiránduláson vehetnek részt.
A tanügyigazgatásban új idõszámítás kezdõdik azzal, hogy
valamennyi oktatási intézményben bevezetésre kerül a „KRÉTA” elektronikus napló. A változás kihívást jelent pedagógusnak és szülõnek egyaránt. Az ellenõrzõ könyv változatlanul
megmarad az iskolai-szülõi tájékoztatás eszközeként, de az enapló szülõi hozzáféréssel akkor is tájékoztatást ad a tanulók
eredményérõl, ha ez a nyomtatvány - nem tudni, hogyan – de
„kimaradna” az iskolatáskából.
Az önkormányzati iskolabusz változatlan menetrend szerint
és változatlan útvonalon szállítja a tanulókat. Folytatódik az iskolatej, az iskolagyümölcs és iskolarendõr program is.

Köszönet illeti helyi polgárõreinket, akik az iskolakezdéssel
megnõtt reggeli csúcsforgalomban, szeptemberi akciójukkal
ismét felhívták mind a tanulók, mind a volán mögött ülõk figyelmét a körültekintõ, felelõs közlekedésre.
Kollégáimmal együtt hiszünk abban, hogy a kisiskola többet adhat.
A tanulás terhét csak a tanuló bírja el. S hogy ne csak elbírja, de eredményesen is teljesítsen, a kiválóságra törekedve kollégáimmal naponta ezért dolgozunk. Újabb ötéves vezetõi
megbízatásom legfõbb célja az egyre több fiatal pedagógussal
kiegészülõ kollektíva élén a stabilitás, az intézmény korábbi
eredményeinek
megõrzése, mûködési feltételeink folyamatos
javítása, a tengelici iskola jövõjének biztosítása
Szijártó József
tagintézmény
vezetõ

ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA

SZELEKTÍV HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS

Dr. Horváth Tamás Miklós ügyvéd minden hónap elsõ és
harmadik keddjén 13:00 – 17:30 óra között ügyvédi fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatalban.
Telefonos elérhetõsége: 06 30 237 4066.

A szelektív papír, fém, mûanyag hulladékelszállítás idõpontjai
a Tengelici Hírmondó februári számában a betétlapon található menetrend segítségével követhetõk.
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„Színház az egész világ”- Jubileumi seregszemle
2018-ban tizenötödik alkalommal rendezte meg a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Csilla Von Boeselager Otthona a tengelici sportcsarnokban a
szociális ellátásokat igénybe vevõk kulturális seregszemléjét, melynek mottója ezúttal is „Színház az egész világ” volt. Az immáron országos rendezvényen
résztvevõ mintegy 400 intézményi ellátott jó hangulatú zenés, táncos, színjátszós programmal szórakoztatta egymást és a közönséget a csapatépítés, önbizalom és önkifejezés, valamint a kommunikációs készség fejlesztése jegyében.
A szervezõk az összes produkciót elismerõ emléklappal jutalmazták. A mûsort zenés-táncos délután követte közös étkezéssel. A rendezvény teljes ideje
alatt a saját készítésû kézmûves tárgyak vására is az intézményekben folyó
munkát hivatott bemutatni.
A szervezés során a cél az együttes öröm megélése volt, melyet a pozitív izgalom hevében a szereplõk, a nézõk, a mûsorokat
betanító, jelmezeket, díszleteket elkészítõ munkatársak is megélhettek.
2018. szeptember 05.

Csillagok, rockzene, fényszínház
2018. augusztus 31-én a Medinai Mûvészeti Napok egyik önálló rendezvényeként, idén harmadik alkalommal került megrendezésre a Kastélykoncert a tengelici Csapó-kastély parkjában. Fellépett a Tengelici Gitár Szakkör, majd Balázs Fecó elõadómûvész. Az estet fényszínház zárta. A rendezvény ideje
alatt megtekinthetõ volt a kastély és egy a kastélyban bemutatott fotókiállítás. A rendezvényt közel 600 fõ látogatta meg.
A Jövõnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 923.900,- Ft
támogatást biztosított a költségekhez.
Polgármesteri Hivatal

SZÜRETI MULATSÁG TENGELICEN – 2018. SZEPTEMBER

A nyár lezárásaként 2018. szeptember 1-jén újra szüreti hangulatba kerülhetett a település.
A szüreti mulatság a Sportcsarnok elõtt, a bíróné kikérésével kezdõdött, majd onnan indult a táncosokból, feldíszített fogatokból, lovasokból álló menet a falu központjába. A központban a kisbíró kihirdette a település híreit, amit egy kis ízelítõ
követett az óvodásaink szüreti mûsorából, a Kajdacsi Gyöngyvirág
Néptáncegyesület, a Zombai Hagyományõrzõ Egyesület és a Tengelice Néptánccsoport mûsorából. Ezt követõen a menet tovább indult és a bírót, bírónét körbe vitte
a falu utcáiban. Míg a felvonulás tartott, addig színes mûsor és táncház szórakoztatta a központon a közönséget. A szervezõk süteménnyel, frissítõkkel és fröccsel kedveskedtek a nézelõdõknek. A nap zárásaként a jó hangulatot az esti bálon a Karaván
zenekar biztosította. A Sportcsarnokban a szürettel kapcsolatos tárgyakból és régi
fotókból álló színvonalas kiállítást tekinthettek meg az érdeklõdõk. A jó idõ és a jó
hangulat, nagyon sok vendéget vonzott erre a szüreti mulatságra is.
Az idén a bíró szerepét Borza László, a bíróné szerepét Seres Klaudia vállalta el, míg
a jegyzõ és jegyzõné feladatait Binder Benjámin és párja Tamás
Gréta látta el, mindannyian lelkesedéssel tettek eleget a „szerepkörüknek”. A kisbíró az idén is Orsós István volt, aki a Kászpári
György által rímekbe szedett helyi híreket tolmácsolta.
Köszönettel tartozunk a helyi és környékbeli csikósoknak,
hintó és lovaskocsi tulajdonosoknak, akik nélkül idén sem lett
volna ilyen hangulatos a szüreti vigasságunk. Köszönjük minden közremûködõnek a sikeres szereplést, a támogatóknak a
segítõknek, önkénteseknek, a munkájukat, amellyel a nap során hozzájárultak ahhoz, hogy ebben az évben is jól sikerüljön
a szüreti mulatság.
3T Civil Szervezet

Hírek az evangélikus gyülekezet
életébõl – 2018 szeptember
Egyházunkban ebben az évben általános
tisztújítások voltak. Tengelicen is megválasztottuk a gyülekezet új presbitériumát,
melynek tagjait április 15-én iktattuk be. A
képen õket látjuk. Leadtuk szavazatunkat
az esperesi, egyházmegyei felügyelõi, püspöki és egyházkerületi felügyelõi tisztségekre is, majd ezt követõen részt vettünk
az új tisztségviselõk beiktatásán.
Április 29-én templomszentelési emlékünnepet tartottunk, május 6-án az édesanyákat és a nagymamákat köszöntöttük.
Június 9-én hittanosokkal, Mécses tagokkal
tanévzáró partit tartottunk. Augusztus 19én az istentiszteleten hálát adtunk az új kenyérért és megemlékeztünk a keresztyén államalapításról. Szeptember 9-én hálaadó istentiszteletet tartottunk gyülekezetünk
önállósodásának 25. évfordulója alkalmából.
A szokásos nyári napközis táborunkat az
idén harmadik alkalommal Pusztahencsén
rendeztük meg. Ebben az évben minden
eddigi rekordot megdöntve 49 gyermek
vett részt ezen az alkalmon. Füller Tímea

Tengelic
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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
Dóczy Mária: 06-20/251-1010

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

Paks, T olnai u . 2 . s z.
(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).

IMPRESSZUM

KÉPVISELÕTESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ
A képviselõ-testület 2018. szeptember 11-én tartotta soron következõ ülését. Az ülésen elsõként az önkormányzat 2018. évi
költségvetését módosították, melynek következtében a költségvetés fõösszegei 814.580.- Ft-tal csökkentek.
Megalkotta a testület az állattartásról szóló 1/1993. (I. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló
11/2018. (IX. 13.) önkormányzati rendeletet. Az állatvédelmi,
állattartási kérdések szabályozása az eltelt idõszakban egyre inkább központi, az önkormányzati rendeletnél magasabb szintû jogszabályokban történt meg, ez pedig egyre inkább korlátozta az önkormányzat rendeletalkotási jogkörét. Mára a helyi
rendelet kiüresedett, rendelkezései sok esetben párhuzamosak
a magasabb szintû joganyaggal, így hatályon kívül helyezése indokolt.
A képviselõ-testület ezt követõen egyetértõ vagy elfogadó döntéseket hozott a Mézeskalács Óvoda éves beszámolójával, a
munkatervével, a Pedagógiai Programjával, a szervezeti és mûködési szabályzatával, valamint a házirendjével kapcsolatban.
Az intézményi dokumentációk módosítására, felülvizsgálatára
elsõsorban a jogszabályi változások miatt került sor.
Lezárult a településrendezési terv felülvizsgálatának közbensõ
véleményezése. A településszerkezeti terv, szabályozási terv
és a helyi építési szabályzat egyeztetési anyagára érkezett államigazgatási szervek és önkormányzati vélemények összefoglalóját a képviselõ-testület megtárgyalta és elfogadta.
Megtárgyalásra került a 2019. évi Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás lehetõsége. A képviselõ-testület, figyelembe véve a szociális és a pénzügyi bizottság véleményét is úgy határozott, hogy nem kíván
csatlakozni a pályázathoz. Ennek oka pedig az, hogy tekintettel a 2019. évi önkormányzati választásokra nem kíván három
évre anyagi elkötelezettséget felvállalni az új testület terhére.
A képviselõk elfogadták a polgármester beszámolóját az önkormányzati társulásokban – Szociális Alapszolgáltatási Társulás,
Paksi Kistérségi Társulás, TEIT – végzett tevékenységérõl.
Az egyebek napirenden belül döntés született arról, hogy megbízási szerzõdéssel fejlesztõ pedagógus foglalkozik az óvodában a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ
gyermekekkel. Jóváhagyta a testület, hogy Pulcz Dávid pedagógus igénybe vegye egy tanévre az iskolában lévõ szolgálati lakást.
A zárt ülés elõtt polgármester úr tájékoztatta a képviselõket az
alábbiakról:
A polgármesteri hivatal udvarán építendõ garázs 99%-os készültségi fokban van, még a héten átadásra kerül.
Járdafelújításra a BM-hez benyújtott pályázaton nem nyert támogatást az önkormányzat.
A szõlõhegyi szennyvízberuházás megkezdése csúszik, mivel
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, így várhatóan 2019. tavaszán kezdõdhetnek meg a munkálatok.
Sikeresen lezajlott az elsõ alkalommal megszervezett nyári napközis tábor. A Faluházban megrendezett háromhetes tábor
költsége 150.000.- Ft-ba került.
Elkészült a bölcsõde kiviteli terve, melynek elszámolását még
várjuk.
A bölcsõdéhez kapcsolódóan még várhatóak egyéb költségek
is, mivel szükség lesz közmûkiváltásra, többlet oltóvíz igény kielégítéséhez tûzcsapra, tûzjelzõ berendezés beépítésére.
Zárt ülésen hozott határozatot a képviselõ-testület arról, hogy
200.000.- Ft összegû elsõ lakáshoz jutók támogatásában részesíti Kósa-Zsebe Bianka és Kósa Kevin vadászmajori kérelmezõket.
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
A teleszoba vasárnap
kivételével 14:00 - 18:00 óra
között látogatható.
Rendszeres programok
minden csütörtök 14 óra:
Nyugdíjas klub

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.
Októberi programok
október 12. 17 óra.: Települési Értéktár Bizottság kiállításának
megnyitója
október 19. 10 óra: A Holló együttes koncertje gyermekek számára. Belépés díjtalan.
október 27. 20 óra: Halloween
bál 18 év felettieknek, elõzetes
asztalfoglalással (30/996-4130).
Belépõdíj:1500 Ft/fõ
Novemberi elõzetes:
november 09. 14 óra: Egy délután a reneszánsz jegyében
november 24.: X. Kolbásztöltõ és
Forraltbor Fesztivál. A részleteket
a plakátokról tudhatják meg.
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