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Majális ❖ Épül, szépül a falu ❖ Lakossági szemétgyûjtés ❖ Képviselõi fogadóórák májusban

A téma jelentõségének tudatá-
ban nagy érdeklõdés mellett
zajlott le 2015. április 20-án az
MVM Paks II. Atomerõmû Fej-
lesztõ Zrt. lakossági fóruma
Tengelicen a Faluházban. Az
esemény fontosságát olyan
vendégek is jelezték, mint
Aszódi Attila kormánybiztos
és Potápi Árpád államtitkár a
kormányzat részérõl, valamint
Süli János, Paks polgármeste-
re. A fórum Aszódi Attila elõadásával kezdõdött, aki az új atomerõmûvi
blokkok létesítését szolgáló beruházás aktuális állapotáról tájékoztatta az
érdeklõdõ lakosságot. Kitért a beruházást indokló kormányzati döntés
részleteire is – energiabiztonság, széndioxid kibocsátás minimalizálás,
hosszú-távú rendelkezésre állás -, bemutatta a leendõ építkezés tervezett
helyszínét, annak környezetre gyakorolt várható hatásait és a beépítésre
kerülõ technika részleteit. Potápi Árpád az évszázad beruházásaként ér-
tékelte Paks II. megépítését és azt a hihetetlen lehetõséget hangsúlyozta,
amelyet egy ilyen óriás beruházás jelenthet a térség és az itt élõ emberek
számára. Mindkét elõadó kitért arra, hogy tudatosan gondolkodva nem
csak az építkezés 10-12 éve alatt biztosított a munkalehetõség azoknak,
akik valóban dolgozni akarnak, hanem az új atomerõmûvi blokk egy élet-
re nyújthat megélhetést a környéken élõknek. Hasznos tanácsként felhív-
ták a szülõk figyelmét, hogy a pályaválasztás elõtt álló gyermekeiket úgy
orientálják, hogy tanulmányaikat olyan tudás megszerzéséért folytassák,
melyre az erõmû igényt tarthat, és nem csak felsõfokú végzettség birto-
kában. Hangsúlyozták, hogy egy ipari létesítmény mûködtetése, karban-
tartása, folyamatos korszerûsítése elsõsorban a jól- és célirányosan kép-
zett szakembergárdán múlik (gépészek, villamos-energiaipari techniku-
sok, vegyészek, ács-állványozók, stb.). Süli János egyéb távlatokat is meg-
világított, hiszen az idevonzott munkaerõ ellátása és kiszolgálása alapja
lehet a mezõgazdaság és a szolgáltató ipar felsõbb szintre emelésének, így
buzdított az ilyen irányú tevékenység tudatos felépítésére is.

A fórum néhány hozzászólással folytatódott és az ezekhez kapcsoló-
dó válaszokkal, kommentárokkal fejezõdött be. BRM

MÁJUS: TAVASZUTÓ-, PÜNKÖSD HAVA
A hónap elnevezése a római Maja, a termékenység istennõjének nevé-
bõl ered. 

Májusban több ünnepet, jeles napot tartanak számon, és sok ked-
ves, szép, régi eredetû népszokás is kötõdik a hónap  napjainak néme-
lyikéhez. 

Május 1. – a munka ünnepe: 1890 óta a munkások nemzetközi ün-
nepe, melynek eredete a régmúltra vezethetõ vissza. Régen az egyház
Fülöp és Jakab apostolokat ünnepelte, késõbb Szent Józsefre, Jézus
nevelõapjára emlékeztek e napon. Aztán 1891-ben a II. Internacioná-
lé a munkások ünnepének nyilvánította május 1-et. 

Ehhez a naphoz kapcsolódik a májusfa állítás is, mely a források
szerint már a 15. században ismert volt. Május 1-re virradóra szokás
májusfát állítani a nagylányok háza elõtt, mintegy a lányok elismerése-
ként, a nagylányokhoz való tartozásuk jelzéseként. A legények csopor-
tokba verõdve, éjszaka állítják, ami lehet sudár fa, vagy zöldellõ, virág-
zó ág. Szalagok kendõk, virágok, üveg bor és más ajándékok is kerül-
hetnek rá. Sok helyütt pünkösdkor
vagy május végén „kitáncolják” a
fát, vagyis a fát kidöntik táncmulat-
ság, muzsikaszó mellett.

MVM PAKS II. – LAKOSSÁGI FÓRUM

Folytatás a 2. oldalon
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ISKOLAI HÍREK – 2015. ÁPRILIS
József Attila 

házi 
szavalóverseny
Hagyományainkhoz
híven április 10-én a
faluházban rendez-
tük költészet napi
szavalóversenyün-
ket, melyen iskolánk
61 tanulója szerepelt.
Gratulálunk minden
résztvevõnek a tisz-
tes helytállásért.

Az alsósok versenyének helyezettjei, felsõ sor balról-jobbra: Bodó
Attila, Molnár Máté, Szekeres Márk, Varga-Kovács Rebeka,
Meszlényi Márk, alsó sor: Szijártó József, Tóth Aliz, Füller
Borsika, Kosztics Szabolcs, Harsányi Réka és Molnár Adrienn

A felsõ tagozatos helyezettek balról-jobbra: Bodó Erika,
Pámer Attila, Brunner Bianka, László Linda, Molnár
Anikó és Szijártó Tímea. A képrõl hiányzik Orsós
Krisztina. Horváth Józsefné és Vetró Katalin szervezõk

Iskolakóstolón vettek részt a leendõ elsõsök
szüleikkel, az óvó nénikkel az iskolában. A
program keretében a szülõk kaptak tájé-
koztatást az iskola pedagógiai programjá-
ról, a köznevelési törvény elõírásairól, ma-
jd gyermekükkel közösen egy német nyel-
vi és egy matematika órára voltak hivatalo-
sak. A délelõtt a negyedikesekkel elköltött
ebéddel zárult.

Elbúcsúztattuk
a telet

A néptánc szakkörös
tanulók a hagyo-
mányt folytatva az
idén is körbehordoz-
ták a kiszebábot, de
az óvodával közös
program sikere elle-
nére a hideg idõ még
sokáig kitartott.

Szijártó József tagiskola vezetõ

Itt vagyok, friss vagyok,

Máris sorba állok!

Csak egy kicsit meglocsollak,

Aztán odébb állok.

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

„Ne is késlekedjünk,
kérdezzük meg vég-
re, szabad-e locsolni
Húsvét örömére.”

Iskolakóstoló A beiratkozást követõen 14 kisdiák kezdi meg õsszel a tanulmányait az elsõ osztályban.

(Folytatás az 1. oldalról)

További jeles napok májusban:
Május 4. – Flórián, a tûzoltók vé-
dõszentjének napja.
Május 12-13-14. – Fagyosszentek.
Május 16. – Nepomuki Szent Já-
nos, a hajósok és vízimolnárok vé-
dõszentjének napja.
Május 25. – Orbán, a kocsmáro-
sok, kádárok és szõlészek védõ-
szentjének napja.
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JELES NAPOK – MÁJUS

ÉPÜL, SZÉPÜL A FALU

Madarak és fák napja – május 10.
„...évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében.”
Ez az idézet Herman Ottótól, a sokoldalú magyar tudóstól származik, aki termé-
szettudományos munkássága mellett a magyarság hagyományos, õsi mûveltsé-
gét, népi mesterségeit is kutatta és leírta. Õ alapozta meg a tudományos madár-
kutatást Magyarországon a Magyar Ornitológiai Központ megalapításával. Her-
man Ottó javaslatára 1906 óta a természet ünnepeként tartjuk számon május 10.-
ét. Az emberek már õsidõk óta különös vonzalmat éreznek a madarak és fák iránt.
A "Madarak és Fák Napja" mégis az egész természet ünnepe, amikor mi, emberek
azt ünnepeljük, hogy testvérei vagyunk minden élõlénynek a Földön.

Gyermeknap – május utolsó vasárnapja
Magyarországon 1931-ben ünnepelték elõször, akkor még

Gyermek Hétnek hívták, 1950 óta május utolsó vasárnapján
tartjuk, már csak egy napig. A gyermekek védõszentje Szent
Miklós.

Az ünnepet elõször Törökországban tartották meg 1920-
ban (április 23.), majd késõbb a genfi Gyermekjóléti Konfe-
rencián 1925-ben, június 1-ét jelölték ki Gyermeknapnak.
Nem világos, miért pont június 1-jét választották ki.

A világ országaiban különbözõ idõpontokban ünneplik.

KÖZÉRDEKÛ
Szelektív-hulladék elszállítás – A legközelebbi sze-
lektív-hulladék elszállítás idõpontja: május 15.

Lakossági szemétgyûjtés (település és bekötõ-
utak) – május 23. 10 és 13 óra között. A szükséges
eszközökrõl és az elszállításról a Polgármesteri
Hivatal gondoskodik.

KÖZÉRDEKÛ
Szelektív-hulladék elszállítás – A legközelebbi sze-
lektív-hulladék elszállítás idõpontja: május 15.

Lakossági szemétgyûjtés (település és bekötõ-
utak) – május 23. 10 és 13 óra között. A szükséges
eszközökrõl és az elszállításról a Polgármesteri
Hivatal gondoskodik.

Szolgáltatóház felújítás
A Jövõnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyúj-
tott pályázaton a Szolgáltatóház (Gindli u. 2.) felújítására Ön-
kormányzatunk 10 000 000 Ft összegû támogatásban része-
sül. A beruházás összköltsége 13 200 000 Ft. A felújítási mun-
kák 2015. május elsõ hetétõl kezdõdõen várhatóan 2015. júni-
us elsõ hetéig tartanak, mely idõ alatt a szolgáltatóház zárva
tart. A piactéren való árusítás szünetel, helyette ezen idõszak
alatt a Tengelic, Petõfi u. 3. szám alatti régi iskola udvarán fo-
lyik a piaci árusítás. Kérjük, szíves megértésüket az esetleges
fennakadásokért.

Iskola tetõfelújítás
A munkaterület átadás idõpontja 2015. március 30.

A munka befejezésének idõpontja 2015. április 7.

Mûszaki tartalom:

- A hullámpala bontása és deponálása.
- Tetõfedés elkészítése LINDAB LTP 35 festett,
filcalátétes trapézlemezbõl, tartozékaival.

- LINDAB síklemezbõl hajlított szegélyek
felszerelése.

- 2 x 10 cm szálas hõszigetelés 
padlásfödémre terítése.

A felújítás ára 2 775 585 Ft.
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÖSSZEFOGLALÓ
CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200

06-30/685-3284
Rendelési iidõ:

Tengelic
Hétfõ 8:30 - 12:30
Kedd 10:00 - 13:00
Szerda 8:00 - 10:00
Csütörtök 12:00 - 16:00
Péntek 8:30 - 12:30

Tengelic-SSzõlõhegy
Szerda 12:00 - 15:00

FOGORVOS

Drr. VVékás JJúliaa AAnnddrreaa
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.

Telefon: 06-74/532-004

Rendelési iidõ
2015. ffebruár 11-ttõl:

Kedd 15:00 - 220:00
Csütörtök 9:00 - 114:00

Csecsemõ ttanácsadás
Kedd 8:00 - 10:00

Iskolaorvosi rrendelés
Csütörtök 11:00 - 12.00

Belgyógyászati sszakrendelés
Szerda 10:00 - 12:00

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva ttartás:

H-K-P: 08:30 - 13:00
SZERDA: 08:30 - 11:00
CSÜT.: 12:00 - 16:00

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)

ORVOSI
RENDELÕ
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PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ

7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650

NYITVA TTARTÁS
Hétfõ 14:00 - 20:00
Kedd 10:00 - 1 2:00

14:00 - 21:00
Szerda 9:00 - 19:00
Csütörtök 10:00 - 12:00

14:00 - 19:00
Péntek 10:00 - 12:00

14:00 - 18:00
Szombat 14:00 - 19:00
Vasárnap 14:00 - 15:00

KÖNYVTÁR
Hétfõ 9:00 - 14:00
Kedd 10:00 - 1 6:00
Szerda 13:00 - 16:00
Csütörtök 9:00 - 12:00
Péntek 9:00 - 12:00

A teleszoba vasárnap kivételével
14:00 - 18:00 óra között látogat-
ható. A fenti idõpontokon kívül
a rendezvények idõpontjának
függvényében tartunk nyitva.

További eelérhetõségek:
Az új mûvelõdésszervezõ
kinevezéséig ideiglenesen

Tóthné Csapó Sára.
Tel.: 06-30/600-8912.

E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu

Májusi pprogramok:

május 23. – Szülõk-nevelõk bálja. 

Júniusi eelõzetes:

június 27. – Falunap, Tengelic

Júliusi eelõzetes:

július 11. – Falunap, Tengelic-
Szõlõhegy

Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 2015. április
14-i ülésén a képviselõk 2 rendeletet alkottak, és 7 határozatot fogad-
tak el.
A képviselõk egyhangú döntéssel elfogadták az önkormányzat 2014.
évi költségvetésérõl szóló rendelet utolsó módosítását. Eszerint a költ-
ségvetés bevételi és kiadási fõösszege a módosított elõirányzathoz ké-
pest 1%-kal, 398.414.000- Ft-ra emelkedett.
Szintén egyhangú döntéssel került elfogadásra az önkormányzat és in-
tézményei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet.
A fõösszegek a fentiek szerint 
398.414.000- Ft-tal kerültek elfogadásra. A bevételek 33%-át a közpon-
ti költségvetéstõl kapott finanszírozás a 67%-át a saját bevételek teszik
ki. A kiadások közül a személyi juttatások és járulékai 36,28%-ban, a do-
logi kiadások 34,56%-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásai 7,25%-ban,
egyéb mûködési kiadások 1,06%-ban, a beruházások, felújítások
20,85%-ban teljesültek. Hitel felvételére nem került sor az év során. Az
önkormányzat 2014. évi pénzmaradványa 50.874.000.- Ft. A civil szer-
vezetek részére 3.491.000.- Ft támogatást adott az önkormányzat. Az
önkormányzati vagyona értéke 813.230.000.- Ft. 
Beszámoló hangzott el a 2014. évi belsõ ellenõrzés tapasztalatairól,
melyet tudomásul vett a képviselõ-testület.  Meghatározásra került az
önkormányzat 2015-2019 évekre vonatkozó gazdasági programja, mely
tartalmazza azokat a célkitûzéseket, feladatokat, amelyek a költségve-
tési lehetõségekkel összhangban a helyi adottságok figyelembevételé-
vel megvalósíthatók. Elõirányzott fejlesztések: Sportcsarnok tetõcseré-
je, iskolaépület tetõcseréje, a két iskolaépület közötti terület újrabur-
kolása, a szolgáltatóház felújítása, Felsõtengelic turisztikai felzárkózta-
tása, Szõlõhegyen a szennyvízhálózat kiépítése, a volt ÖNO épületének
teljes felújítása. Tárgyalta a testület Kajdacs község településrendezési
tervének módosítását, elfogadta a TEIT Társulási Megállapodásának
módosítását, és dajka munkakörbe kinevezte Tóth Ivett, Kossuth u.50.
szám alatti lakost. 
Az egyebek napirendi ponton belül határozat született az új fogászati
gép megrendelésérõl valamint a Duna-Sió menti Vízi Társulattal köten-
dõ üzemeltetési szerzõdés elfogadásáról.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

Képviselõi fogadóórák májustól

5. számú függelék a 6/2011.(III.24) önkormányzati

rendelethez

1. Kajsza Béla alpolgármester elsõsorban külterületi – kivéve
Szõlõhegy lakosok - számára telefonos egyeztetés alapján:
30/978-0777

Helyszín: Jánosmajor Fõ u. 14. Kultúrház,
Júliamajor Kultúrház

2. Bátainé Réti Márta elsõsorban a Szõlõhegyi lakosok
számára minden páratlan hónap 3. szerdája (május 20.)
16:30 – 17:30 óráig

Helyszín: Tengelic – Szõlõhegy Kirendeltség épülete,
József A. u. 1.

3. Müller Tamásné képviselõ minden páratlan hónap 2.
szerdája (május 13.) 10.00 – 11.00 óráig

Helyszín: Tengelic Faluház
4. Szijártó József képviselõ minden páratlan hónap 1. hétfõje

(május 4.) 17.00 – 18.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház

5. Gáncs Tamás József képviselõ minden páratlan hónap 3.
(május 22.) péntekje 16.00 – 17.00 óráig

Helyszín: Tengelic Faluház
6. Kászpári Károly képviselõ minden páratlan hónap 4.

hétfõje (a pünkösdi ünnepek miatt májusban elmarad)
18.00 – 19.00 óráig

Helyszín: Tengelic Faluház


