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TARTALOMBÓL: EU-s választások  Új körzeti megbízott  Civil Olimpia  Ebösszeírás

EURÓPAI UNIÓS
VÁLASZTÁS
Felelõs állampolgárként cselekedni
2019. május 26-án kerül sor az újabb 5 évre vonatkozó Európai Uniós parlamenti választásokra, melyrõl minden választásra jogosult
személy hivatalos, névre szóló értesítést kapott.
Sokan gondolhatják úgy, hogy ez a választás kevésbé fontos, mint a
saját országos parlamenti, vagy helyhatósági választásunk. Ám ez közel sincs így, hiszen egy nemzetközösség tagjaként, Magyarországot
is olyanok kell, hogy képviseljék, akik elkötelezettek országuk iránt
és minden egyéb érdekek felett az ország javát szolgálják.
Ezért kérjük minden felelõs polgártársunkat, hogy május 26-án éljenek állampolgári jogukkal, menjenek el szavazni. Adják szavazatukat
a legjobbnak ítélt jelöltekre, akik valóban az ország érdekeit szem
elõtt tartva vesznek részt a döntéshozatalokban és vigyáznak arra,
hogy Magyarország továbbra is Magyarország maradhasson.
Gáncs István polgármester
és Tengelic Község Önkormányzati Testülete

ISTEN HOZTA ÕRMESTER ÚR!
Az Önkormányzat évek óta szorgalmazta, hogy a sajátos település-szerkezetû Tengelicen önálló, lehetõleg
helyben lakó körzeti megbízott teljesítsen szolgálatot.
A Paksi Rendõrkapitányság vezetõjének segítségével
ez évben sikerült ezt a közel 10 éves problémát megoldani, így 2019. március 1-tõl ismét van körzeti megbízott Tengelicen. Ismerjék meg Szabó Zoltán õrmestert
és segítõjét, Héra járõrkutyát, akik ezentúl településünk közbiztonságára és rendjére vigyáznak megfelelõen a szakmai és lakossági elvárásoknak.
Szabó Zoltán 2014-ben õrmesterként végzett a Körmendi Rendészeti Szakgimnáziumban. Tanulmányai és
kiképzése befejeztével 5 évig Dunaújvárosban teljesített szolgálatot. 2017-ben köttetett az a kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat, melynek révén Héra kutya a kollegája és elválaszthatatlan társa lett. Amikor felmerült a
lehetõség, hogy szakmai karrierjét Tengelicen folytassa,
Szabó õrmester elfogadta a kihívást, annak tudatában,
hogy egy több tízezres nagyváros után egy 12 résztelepülésbõl álló községben nagyon más problémákkal és
szakmai feladatokkal kell majd szembenéznie.
Miután a még szükséges kiegészítõ tanfolyami képzést is megkapta, és a Tengelicre költözés szintén
megtörténik, körzeti megbízottunk tényleges szolgálatát 2019. május második felében kezdi meg. A szokásos napi rutin kialakulása bizonyára némi idõt vesz
igénybe, így addig is kérjük a lakosság türelmét és
megértését.
Szabó õrmester rugalmas munkaidõbeosztással fogja teendõit ellátni az éppen adódó feladatoknak megfelelõen, ilyenkor szolgálati telefonján érhetõ el, melynek hívószámát a késõbbiek folyamán nyilvánossá
tesszük. A lakossággal történõ követlen kapcsolattartást fogadóórák szolgálják majd. Ennek idõpontjáról és
helyszínérõl is a késõbbiekben olvashatják a tájékoztatást. Szolgálaton kívüli idõpontokban a már megszokott ügyeleti rendszer áll a lakosság szolgálatában.
Egy körzeti megbízott napi jelenléte nagy elõrelépés egy település életében. Nõ a biztonságérzet, baj
esetében pedig helyben van a segítség. Becsüljük
meg, segítsük munkáját és ne adjunk okot intézkedéstételre. Isten hozta õrmester úr!
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Iskolai hírek - 2019. április
"A csoda nem a vers, hanem
az õt befogadó gyerek."
(L. Békési Júlia)

József Attila házi szavalóverseny
2019. április. 10-11.

Idén áprilisban sem maradhatott el házi szavalóversenyünk,
melyet minden évben a költészet napja alkalmából rendezünk
meg. A szép számú jelentkezõ miatt a verseket két délután is
hallgathattuk a faluház nagytermében. Felsõs diákjaink április
10-én, alsósaink április 11-én bizonyíthattak a zsûri elõtt. A dön-

tés most is nehéz volt, hiszen versmondóink szebbnél-szebb szavalatokkal kápráztattak el bennünket. Köszönjük a Huber
Péterné, Bali Józsefné és Vetró Katalin alkotta zsûrinek odaadó
és felelõsségteljes munkáját, a megjelent szülõknek, hozzátartozóknak a szurkolást.

Alsó tagozatos díjazottjaink

Felső tagozatos díjazottjaink

Helyezések

1-2 osztályosok

3-4 osztályosok

5-6. osztályosok

7-8. osztályosok

1.

Molnár Fanni

Katz Dóra

Tóth Aliz

Bodó Attila

2.

Balogh Krisztina és Bálint Maja

Bencze Richárd

Varga-Kovács Rebeka

Wenhardt Ákos

3.

Horváth Andrea Szilvia

Gyöngyösi Lili

Móri Fanni

Tivadar Eszter

Különdíjas

Gyöngyösi László, Földi Áron,
Horváth Tamás Krisztián

Szegi Zsófia

Király Dávid

Solymosi Klaudia

A gyõztesek jutalma mi más is lehetett, mint egy-egy általuk kiválasztott könyv az oklevél mellé. A versenyszervezõi stafétabotot,
a versenyt évtizedeken át szervezõ, nyugdíjas kollégáinktól Hor-

váth Józsefnétõl és Vetró Katalintól az idei tanévtõl Budaváriné
Balogh Boglárka vette át. Az eredménytõl függetlenül gratulálunk minden versmondónak és felkészítõ tanáraiknak is!

Dobogós helyezés a területi katasztrófavédelemi versenyen
„Tûzre, vízre vigyázzatok, hogy le ne égjen a házatok! Kérjétek a Szent Flóriánt, hogy oszlassa el a nagy csapást!”
Évszázadokon át harsant fel ez a figyelmeztetés a települések éjjeli strázsáinak ajkairól. Nagyobb veszedelmekkor azonban
sem a védõszent oltalma, sem a tûzõrök és
a harangok zúgására összeszaladt polgárok
erõfeszítései nem bizonyultak elegendõnek. Gróf Széchényi Ödön (Széchenyi István fia) nevéhez fûzõdik elsõként a fõváros önkéntes tûzoltó egyletének létrehozása, majd a hivatásos állami tûzoltóság felállítása is.
A polgárõrök mellett immáron képzett
helyi önkéntes tûzoltók is óvják-védik településünk, polgártársaink biztonságát,
nyugalmát. Az egyesület tagjai a közelmúltban teljesítettek egy hat héten át, szombati napokon zajló tanfolyamot. Így, örömmel vették a felkérést, hogy az iskolával kialakult rendszeres együttmûködést újabb alapokra helyezve, közremûködésükkel elsõ ízben vehessünk részt a Tol-

na Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége idei ifjúsági
versenyén, Pakson. A versenyre
általános és középiskolás tanulók
4 fõs csapatai jelentkezhettek,
akik elméleti és gyakorlati feladatok során bizonyíthatták rátermettségüket.
Gratulálunk a Wenhardt Ákos,
Molnár Máté, Nagy József és Séta
Máté (a képen balról-jobbra) összetételû csapatnak, akik az elõkelõ 2. helyezést érték el.
A siker elérésében köszönet illeti a Tengelici Polgárõr és Önkéntes Tûzoltó Egyesület vezetõjét Szinger Árpádot (a képen jobbra) és az egyesület tagjaként Budavári Józsefet (a képen balra), akik vállalták a csapat
felkészítését, versenyre szállítását és kíséretét is.

„Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!”
Skandálták az idézett rigmust az ovisok az iskolásokkal közös hagyományõrzõ kiszejáráson, a tavaszi szünetet megelõzõen.
Az iskolaudvaron a néptánc-szakkörösök tavaszi szelet idézõ
produkciója után felöltöztetett kiszebabára minden osztály feltûzte azon kívánságait, melyektõl szeretne búcsút venni. Nem
meglepõ tán, hogy a rossz jegyek, szinte valamennyi cédulán
szerepeltek. Hangos nótaszóval vonult át az iskolai sereglet az
óvodába, ahol énekkel, körjátékkal, nagy-nagy zsivaj és lárma
közepette a kiszével együtt minden rosszat is elégettünk. Úgy

tapasztaljuk, hogy a tavaszváró népszokás felelevenítése április
közepére már valóban éreztette is a hatását; megjött a jó idõ.
Folytatás a 3. oldalon
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Föld napi ÖKO projekt 2019.

„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”
A jelen, s jövõ nemzedéke számára megfogalmazott gondolat nem világmegváltást kér a hétköznapi embertõl, mindössze arra figyelmeztet, hogy tetteinkkel mindannyian felelõsek vagyunk a jövõnkért, a
Földért, melyen élünk. Nagy hiba, ha mástól várjuk a környezet megóvását, de magunk nyugodtan szemetelünk, szennyezzük a talajt, a
vizet, a levegõt, írtjuk a hasznos rovarokat. Mert a világ számára apróságnak tûnõ kártékony dolgok, ha lassan is, de összeadódnak, s az
egyensúly, a fenntarthatóság könnyen megbomlik. Iskolánk különös
hangsúlyt fektet az ismeretek hagyományos tanórai kereteken túli
megismertetésére, gyakorlati alkalmazására. Egy évtizede, hogy a
Föld napján újabb és újabb témákkal, egész napos projekt keretében
hívjuk fel a figyelmet a természet, a környezet védelmére. Az idei év
újdonságaként a Települési Értéktár Bizottság mutatatta be közvetlen környezetünk helyi értékeit, melyekkel a felsõ tagozatosok vetélkedõ során, játékos formában ismerkedhettek. Köszönjük Farkas
Zsuzsannának és Tóthné Csapó Sárának a közremûködését.
A program elmaradhatatlan része a faültetési
ceremónia. Az iskolaudvar elöregedõ fáit évente
1-1 újabbal pótoljuk. A
tíz éve, legelsõként elültetett fa a két épület között díszlik és az óta
igencsak termetessé vált,
védelmezõ árnyékát adja
a mai diákoknak a forró
napokon.
Bízunk abban, hogy a
polgármester és igazgató
közremûködésével,
a
mindenkori hatodikosok
által ültetett facsemetéket megkülönböztetett
figyelem övezi, óvja. Diákjainkat késõbb is emlékezteti arra, hogy
bárhogyan alakul a sorsuk, õket a "gyökereik" mindig ehhez az iskolához, ehhez a településhez kötik.
Kajsza Béla alpolgármester közremûködésével került a tízedik,
jubileumi kisfa az iskola parkjába. A juharfa, több korábbi társához
hasonlóan id. Farkas Dénes adománya volt, melyet ezúton is megköszönünk.
Szijártó József tagintézmény vezetõ

Beszámoló az egészségnapról
Idén március 30-án elsõ alkalommal
rendeztük meg a Faluházban a családi egészségnapot, mely tartalmasan, jó hangulatban zajlott. A 9 órától 14 óráig tartó rendezvényen különbözõ elõadásokon, méréseken
és mozgásprogramokon vehettek
részt az érdeklõdõk.
Elõadás hangzott el a vastagbéldaganatok szûrésével, megelõzésével kapcsolatban, a fájdalomcsillapítókról, egészséges életmódról,
ezen belül az egészséges étkezésrõl és az újraélesztésrõl. A mozgásprogramok között torna, gyógytorna és gymstik edzés szerepelt.
A nap folyamán lehetõség volt még véradásra, a vérnyomás és a
vércukorszint mérésére, méz és egészséges étkek kóstolására.
Az egészségnap megrendezésének célja az volt, hogy felhívjuk a
lakosság figyelmét a helyes táplálkozásra, a szûrõvizsgálatok fontosságára és a mozgásra.
3T Civil Szervezet

TEIT
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás

EBÖSSZEÍRÁS

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi
XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 42/B. §-a értelmében a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel 3 évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A jogszabályi kötelezettség alapján Tengelic közigazgatási területén 2019. május 6. és július 31. napja között
ebösszeírásra kerül sor.
Az ebösszeírás alapján az önkormányzat helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és
más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
A 2019. évi ebösszeírás céljából kérem, Tengelic közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy
szíveskedjenek - ebenként - kitölteni az "Ebösszeírási
adatlap" nyomtatványt.
Az "Ebösszeírás adatlap" letölthetõ a www.tengelic.hu fõoldalról, valamint beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal
titkárságán is.
A nyomtatványt kérjük legkésõbb 2019. július 31-ig viszszajuttatni a Tengelici Polgármesteri Hivatalához (postai
úton, személyesen a hivatalban, ügyfélkapun keresztül,
vagy elektronikusan a tengelicpolghiv@t-online.hu email címen).
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a
törvényben meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm.
rendelet 2.§ (1)-(2) bekezdései és a 3. számú melléklet d)
pontja alapján, aki az adatszolgáltatást elmulasztja,
30.000,- Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését továbbá
azon ingatlanokat, ahonnan határidõre nem érkezett be
adatlap, a polgármesteri hivatal munkatársai ellenõrzik.
Az ebösszeírás során a helyi nyilvántartásban már szereplõ ebeket is be kell jelenteni az önkormányzathoz. Az eb
tulajdonosa, tartója az ebösszeírást követõen is köteles az
adatokban bekövetkezett változást, valamint a szaporulatot és az elhullást is írásban bejelenteni az önkormányzathoz.
Együttmûködésüket és adatszolgáltatásukat köszönöm.
Tolnai Lászlóné jegyzõ
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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

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

KÉPVISELÕTESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ
2019. április 30-án tartotta soron következõ ülését a képviselõtestület. Elsõként a Paksi Rendõrkapitányságnak a közbiztonság
helyzetérõl szóló beszámolóját tárgyalták meg a képviselõk. A
beszámoló bemutatja a regisztrált bûncselekmények alakulását, értékeli a bûnüldözõ munkát, részletezi a közlekedésbiztonsági helyzetet, bemutatja a kapitányság által a közbiztonság
érdekében tett intézkedéseket, a rendõrség együttmûködését
a különbözõ hatóságokkal, szervezetekkel és a következõ évre
kitûzött feladatokat. Ezen az ülésen mutatkozott be a testületnek Szabó Zoltán új körzeti megbízott.
Megalkották a képviselõk az önkormányzat 2018. évi költségvetésérõl szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítását. A módosítást követõen a költségvetés bevételi és kiadási
fõösszege 563.832.002.- Ft-ra emelkedett.
Elfogadta a képviselõ-testület a Tengelici Polgármesteri Hivatal
2018. évi munkájáról szóló beszámolót. A beszámoló tartalmazza a hivatal emberi erõforrás helyzetével, az egyes szervezeti
egységek által elvégzett feladatokkal és a hivatali munka ellenõrzéssel kapcsolatos információkat.
Döntés született a házi segítségnyújtás térítési díjának összegérõl, mely szerint a szolgáltatás díja 250.- Ft/óra lesz. A javasolt
térítési díjat a gesztor település, vagyis Paks Önkormányzata állapítja meg önkormányzati rendeletben.
Megszavazta a képviselõ-testület az önkormányzat tulajdonában lévõ 0442-0444 hrsz-ú szántók 5 év idõtartamra történõ haszonbérbe adását.
Megtárgyalásra és elfogadásra kerültek a településen mûködõ
civil szervezetek 2018. évi munkájáról szóló beszámolók.
Az egyebek napirendi pontban módosította a testület a bölcsõde létrehozására vonatkozó támogatási igény benyújtásáról szóló határozatát. A módosítás során az igényelt támogatás összege megemelésre került 3.907.665.- Ft-tal, ezzel párhuzamosan az
önkormányzati önerõ csökkent 3.907.665.- Ft-tal. Az ülés végén
polgármester úr tájékoztatta a képviselõket a JETA pályázatokról, szõlõhegyi szennyvíz kiépítésének helyzetérõl és a házi segítségnyújtás tapasztalatairól.
Az egyes elõterjesztéseket és határozatokat megtekinthetik a település honlapján: www.tengelic.hu
Tolnai Lászlóné jegyzõ

Ügyelet

IMPRESSZUM

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.

Májusi programok:
május 9. 17 óra:
„Gyermekáldás” fotókiállítás
megnyitója.

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.

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).

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ

A kastély fényképezésére 4 alkalommal lesz lehetõség, elsõ
két esetben május 29-én és 31-én 14 és 16 óra között. Érdeklõdni a 74/532-003 és 30/600-8912 telefonszámokon lehet.
Egyéb részletek a Tengelici Hírmondó áprilisi számában
megjelent plakáton találhatók.
Települési Értéktár Bizottság

Megnyitja: Pámer Ildikó
Közremûködik: Rudolf Csilla és
Szabó Dávid
A kiállítás 2019. június 1-ig tekinthetõ meg.
***
május 9. 14 óra: Anyák napi mûsor. Részletek a plakátokon.
május 11.: Civilolimpia - részletek
az 1. oldalon
május 31. 14 óra: Gyermeknapi
színház. Részletek a plakátokon.
Júniusi elõzetes:
június 17-21.: Zenetábor - a zeneszakkörös gyerekek részvételével.
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