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KÖZÉRDEKÛ
A veszélyhelyzetre tekintettel a temetéseken is kerülni kell
a csoportos együttlétet. Így 2020. április 1-tõl visszavoná-
sig a temetéseken résztvevõk száma maximum 15 fõ lehet.
Megértésüket köszönjük és kérjük a rendelet betartását. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Képviselõ Testület döntése
alapján Bali József volt tanácselnököt az Önkormányzat sa-
ját halottjának nyilvánítja. 

Gáncs István polgármester

Élet és oktatás koronavírus idején  Fejlesztések kormánytámogatással  Temetõi korlátozások

Fejlesztések 
kormánytámogatással

Óvodafejlesztés
Magyarország Kormánya a Magyar Falu
Program keretében önkormányzatun-
kat 12.746.471 Ft támogatásban részesí-
tette az MFP-FOB/2019.kódszámú, Óvo-
dafejlesztés címû projekt keretében.
A támogatásból az óvo-
da épület padlásteré-
nek szigetelése, vala-
mint az elavult régi gáz-
kazánok cseréje való-
sult meg. A beruházás-
nak köszönhetõen biz-
tosított az intézmény
energiahatékonyabb
mûködése, fenntartási
költségei csökkennek.

Óvodaudvar
Magyarország Kor-
mánya a Magyar Falu
Program keretében
önkormányzatunkat
4.999.863 Ft támoga-
tásban részesítette az
MFP-OUF/2019. kód-
számú, Óvoda udvar
címû projekt kereté-
ben.

A támogatásból az óvoda udvarára a régi, már nem megfelelõ mû-
szaki állapotú kültéri játékelemek helyett új, színes és korszerûesz-
közök kerültek telepítésre. A gyermekek nagy örömére egy játszó-
vár, egy mászóka és két rugósjáték kapott helyet az intézmény-
ben...

… valamint
napelemeket
kapott az
iskola is.

ÉLET KORONAVÍRUS IDEJÉN
Nem tudni, hogy a Korona Vírus (hivatalos nevén COVID-
19) okozta vészhelyzet meddig tart még és milyen súlyos
következményekkel jár majd. Magyarországon eddig a fer-
tõzés nem érte el a kínai vagy olaszországi mértéket, így so-
kan talán túlzottnak gondolhatják a jelenleg bevezetett kor-
látozásokat és szigorításokat. Ám az ismert közmondás sze-
rint „jobb félni, mint megijedni”, hiszen egy elszabadult jár-
vány milliók életét követelheti.

A 21. század embere elszokott a járványoktól, már nem
mûködnek a régi védekezési reflexek, bízva abban, hogy
mindenre van ellenszer. De amilyen rohamléptekben a vi-
lág változik, az újabb és egyre veszélyesebb kórokozók is
hihetetlen gyorsasággal megjelennek, és mint minden
kártevõ esetében, az ellenük való védekezés is utólagosan
és sok kísérletezés után lehetséges csak. Az, hogy eddig
nem következett be világméretû pusztító járvány, tulaj-
donképpen csak a szerencsének köszönhetõ, hiszen már
nincsenek távolságok, néhány órán belül bárki bárhova
eljuthat, így a vírusok és baktériumok is szabadon „utaz-
hatnak”. A korona vírus is egy ilyen elszabadult kórokozó,
melynek pillanatnyi ellenszere csupán az otthonmaradás
és a higiéniai szabályok betartása. 

A Magyarországon bevezetett intézkedések szintén a na-
gyobb baj elkerülése érdekében fogantak. A járványügyi
szakemberek, az egészségügyi, katasztrófavédelmi és a
közigazgatási szervek összehangoltan mûködnek és bár
sok korlátozás lépett életbe, az ország nem bénult meg és
nincs szükség élelmiszer felhalmozásra sem. Tõlünk, ál-
lampolgároktól sok türelemre, fegyelemre és önmegtartóz-
tatásra van szükség, amely azonban kisebb ár, mint viselni
a következményeket. Kérjük tehát, hogy vessék alá magu-
kat a helyzet okozta szabályoknak és csak hivatalos infor-
mációk alapján tájékozódjanak, vagy cselekedjenek. Helyi
szinten az Önkormányzat az önök hivatalos partnere, tehát
minden kérdésükkel a Polgármesteri Hivatal ügyintézõi-
hez forduljanak. Az aktuális tudni- és tennivalókról, mint
eddig, ezentúl is a minden háztartásba eljuttatott írásos
hirdetményekbõl, a hírportálokról és a www.tengelic.hu
honlapról értesülhetnek. Továbbá, a lehetséges gyors rea-
gálási eset bekövetkeztére felkészülve az önkormányzat
hírközlõ technikai eszközzel szerelte fel a polgárõrség
gépjármûvét, melyet kizárólag az esetleges kijárási tilalom
elrendelését követõen fog használni. 

Azt biztosra vehetjük, hogy mindenki élete megváltozik
az elkövetkezõ hónapok során. Ehhez felelõsségteljes hoz-
záállást kérek önöktõl, hogy segíteni tudjunk egymáson,
hiszen ez az alapja mindennek. Köszönöm együttmûködé-
süket.

Gáncs István polgármester
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Iskolai hírek - 2020. március

OKTATÁS KORRONAVÍRUS IDEJÉN
Tisztelt Szülõk! Kedves Tanulók!

A kormány döntése értelmében bevezetett digitális munkarend-
rõl tantestületünkkel egyeztetve az alábbi tájékoztatást adom.

Kollégáim az általuk tanított osztályok, tantárgyak tanulói elõ-
rehaladását segítõ valamennyi információt a Kréta e-napló házi
feladat funkcióját használva folyamatosan teszik közzé. A
https://klik036351010.e-kreta.hu/ oldalon történõ belépéshez
szükséges kódot, akik korábban nem használták, az ellenõrzõ
könyvben találják meg. Probléma esetén az osztályfõnökök tud-
nak segíteni. A tankönyvek, munkafüzetek, füzetek további hasz-
nálata is elengedhetetlen, melyet - ha az iskolában maradt - telefo-
non történt megkeresésünkre az érintettek hazavihették. A Kré-
tában közzétett információk naponta frissülnek: megadva a tan-
könyvek oldalszámát, az elsajátítandó tananyagot, az ehhez hasz-
nálható vázlatot, a gyakorlandó munkafüzeti feladatokat és az írás-
beli-szóbeli házi feladatot, az önellenõrzés, számonkérés lehetõ-
ségét, módját.

A Krétarendszerben közzétett alapinformációk mellett a továb-
bi ismeretelsajátítást, a gyakorlást segítõ portálok elérhetõségét, a
létrehozott Google Classroom, Facebook - csoportokban történõ
információk megosztásával is keresik kollégáim a szülõket, tanu-
lókat, melyet kérjük, használjanak ki!

Akik nem rendelkeznek internettel, azoknak a velük egyezte-
tett módon személyesen, postán továbbítjuk az anyagot, papírala-
pú információcserét szerveztünk meg.

Felhívom figyelmüket, hogy a kollégáimtól is új és nem próbált
feladatot követel a távoktatásos módszer, melynek alapfeltétele,
hogy a tanulók naponta figyelemmel kísérjék a kapott utasításo-
kat és szülõi segítséggel, vagy akinél ez joggal elvárható önállóan,
elsõsorban a szokásos tanítási órák idején, teljesítsék kötelezett-
ségüket és ezt a szülõk biztosítsák, ellenõrizzék, felügyeljék is!
Fontos, hogy a tanítási-tanulási folyamat ezen, szokatlan körülmé-
nyek ellenére se szakadjon meg! Ebben közös a felelõsségünk.

Bármely kérdés, probléma esetén kérem, kollégáimnak jelezze-
nek vissza a lehetséges információs csatornákon!

Kérjük, figyelmeztessék gyermeküket, hogy kerüljék a mások-
kal, a társaikkal való közvetlen találkozást és inkább maradjanak
otthon, a lakásban, udvaron és ne közterületen játsszanak!

Az oktatást is érintõ súlyos válsághelyzet megoldása valameny-
nyiünktõl felelõs magatartást igényel, melyben gyermekük érde-
kében számítunk a feltétlen közremûködésükre, segítségükre!

Vigyázzanak magukra, gyermekükre és a digitális távoktatás
kényszerû módszerének alkalmazásában, "tanársegédként" legye-
nek a partnereink!

Bízva a mielõbbi iskolai találkozásban, üdvözlettel: 

Szijártó József tagintézmény vezetõ

Március 15. – rendhagyó ünneplés 
ünneplõ közönség nélkül

A járvány megelõzésére tett in-
tézkedések miatt hatodik osz-
tályosaink a faluház színpadán
csak a kamerának adhatták elõ
mûsorukat. Óvodásaink is mû-
sorral készültek és megkoszo-
rúzták a községi emlékhelyet.
A megemlékezésrõl készült fel-
vételeket a községi honlapon
(http://tengelic.hu/videok/)
tekinthetik meg.

Tavaszi futóverseny
Szép idõben sikerült lebonyolítanunk a Március 15-e tisz-
teletére rendezett tavaszi futóversenyünket.

A falu központjából elstartolt mezõny a nyáron avatott
emlékligetben érhetett célba. Valamennyi részvevõ sike-
resen teljesítette a távot, a legjobb helyezésért megküz-
dött társaival, de legfõképpen önmagával. A siker jutalma
egy alma volt.

Mint hal a vízben – úszásoktatás 
a Paksi Tanuszodában

A tanév második félévében,
péntek délutánonként indult
úszásoktatáson a negyedik és
ötödik osztályosok vesznek
részt. A gyerekek tudása na-
gyon eltérõ, ezért a tizennyolc
órás tanfolyam testnevelõ kol-
légáink irányításával egyesek-
nél még a vízhez szoktatást, a
vízbiztonság kialakítását, míg
többek esetében már egy-egy
úszásnem megfelelõ elsajátítá-
sát, gyakorlását is célozza.

Szijártó József
tagintézmény vezetõ

Diákolimpia kézilabda megyei döntõ –
GRATULÁLUNK!

Iskolánk fiúcsapata a IV. korcsoport Simontornyán rendezett
megyei döntõjében a 4. helyen végzett. Az eredmény értékét növeli,
hogy azt olyan járási illetve megyeszékhelyi iskolákkal versengve
értük el, akik egyesületi keretben mûvelik a sportágat.

Csapatunk tagjai a hátsó sorban balról: Sáfrán Marcell, Száraz
Balázs, Lõrincz László, Molnár Máté, Kis Rómeó, Séta Máté és
Mészáros Zoltán. Elõl: Király Dávid, Sörös Dániel, Nagy József és
Póhner Bálint.Felkészítõjük: Szabadi Tamás testnevelõ volt.
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A TENGELIC-SZÕLÕHEGYI NYUGDÍJASOK
ÉRDEKSZÖVETSÉGE 

kéri, támogassa Ön is egyesületünket és járuljon hozzá 
adója 1 %-ával a 2020. évre tervezett programjaink 

megvalósításához.

Adószámunk: 18859775-1-17
Köszönjük támogatását!

Várnai Zseni: Orgona

Rajtam a tavaszi szelek orgonálnak,
talán ezért hívnak engem orgonának,

április vad kedve suhogtatja ágam,
azután megfürdöm fényes napsugárban.

Orgona, orgona,
illatos muzsika,

zengõ és libegõ lila virág...
fürtjeim lengetem,
illatom pergetem,

szakíts le hát engem,
s légy boldog te világ,
légy boldog te világ!

Bimbaim bomlanak, virágdíszben állok,
már csak éppen május elsejére várok,
s dús lila fürtjeim zászlaját kibontom,

s orgonaillatom a világra ontom...
Orgona, orgona,
illatos muzsika,

zengõ és lebegõ lila virág...
fürtjeim lengetem,
illatom pergetem,

szakíts le már engem,
s légy boldog te világ!

Légy boldog te világ!

A Települési Értéktár Bizottság ebben az évben a kulturális
örökség kategória egyik helyi értékét választotta az Év telepü-
lés értékének, Kiss István 7 törzs szoborcsoportját, mely a te-
metõkertben található Tengelicen.

Kiss István Kossuth-díjas szobrász 1980-ban költözött csa-
ládjával a felsõtengelici Gindly-Benyovszky kastélyba miután
kibérelte azt. A terve az volt, hogy a kastélyt megmentse a tel-
jes pusztulástól, felújítsa, majd egy mûvésztelepet hozzon itt
létre. Sajnos az utóbbi nem sikerült. 1997-ben meghalt, de elõt-
te még felkérésre elkészítette utolsó alkotását, amit települé-
sünknek adományozott.

1995-ben településünk önkormányzata jelentkezett arra a
kiírt pályázatra, mellyel a honfoglalásra, ill. a honalapításra va-
ló megemlékezésre sarkallták az önkormányzatokat. A pályá-
zatra jelentkezhetett minden olyan települési önkormányzat,
amely az emlékliget létesítési és fenntartási szándékát önkor-
mányzati határozattal megerõsítette. 

Az emlékpark létesítésére településünk akkori polgármeste-
re, Nagy Ferencné a képviselõ testület igenlõ döntését követõ-
en Farkas Dénes tengelici lakoshoz fordult segítségért, aki a
felkérésnek eleget téve több változatban elkészítette az általa
elképzelt emlékpark tervét, de azt javasolta, forduljanak a Fel-
sõtengelicen élõ Kossuth - díjas szobrászmûvészhez, Kiss Ist-
vánhoz, hátha segítene a tervezésben, netán a szobor elkészí-
tésében.  Kiss István, tekintettel Tengelic földrajzi elhelyezke-
désébõl adódó homokbuckás tájra, a kövek helyett fatörzse-
ket, a hét vezér helyett a hét vérszövetséget kötött törzs meg-
nevezését és elkészítését javasolta. A hét törzs mögött a román
stílusú imitációt és a szobrok elõtt kialakított félköríves, farön-

kökkel határolt virágos
elõteret elfogadhatónak
tartotta. A szobrokhoz a
kocsányos tölgyeket a
Gyulaji Erdõ és Vadgaz-
daság Bikácsi Erdészete
térítésmentesen a mû-
vész számára biztosítot-
ta. A különbözõ karakte-
rû törzseket (Keszi, Kér, Tarján, Megyer, Nyék, Jenõ, Kürtgyar-
mat) ábrázoló szobrok megmunkálásában a mûvésznek segít-
ségére voltak többen is. Õk elõkészítették a fatörzseket azok
"nagyolásával", ezzel megkönnyítve a mûvész munkáját, aki ezt
követõen faragta meg aprólékos munkával az alakokat, illetve
az arcokat olyannak, amilyet "meglátott bennük". 

A szoborcsoport mögötti harangot, mely eredetileg a Csapó
kápolna harangjául szolgált dr. Csapó György adományozta a
településnek.

Az Év település értéke programsorozatba idén is szeretnénk
minél több helyi lakost, közösséget, szervezetet, intézményt
bevonni, ezért különbözõ programokat szervezünk, ill. felhí-
vást teszünk közzé alkotások és fotók készítésére, melyeket az
õsz folyamán állítunk ki, mutatunk be, illetve jutalmazunk.

A témával kapcsolatos további ismeretek az alábbi WEB he-
lyeken találhatók:

https://www.youtube.com/watch?v=MMYb9r_mOT8
és https://www.youtube.com/watch?v=Pf4NOa1nhrU

Farkas Zsuzsanna TÉB elnök

Tengelicen 2020-ban az Év település értéke
Kiss István 7 törzs szoborcsoport alkotása
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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.

A kkorona vvírus ookozta 
korlátozásoknak eeleget ttéve
április hhónapban aa FFaluház
nem ttervez pprogramokat.
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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 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-SSzõlõhegy
Szerda 08:00 – 10:00

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 08:00 – 10:00

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: 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, 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

A március 24-i rendes ülésen 12 napirendi pontot tárgyalt meg
a képviselõ-testület.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadott 6. szá-
mú módosításával a költségvetés bevételi és kiadási fõösszegei
552.223.299.- Ft-ra emelkedtek. A költségvetés eredeti elõirány-
zataihoz képest a fõösszegek így 149.140.318.- Ft-tal nõttek a
2019-es év során.
Egyhangúlag elfogadásra került az önkormányzat 2020-2024.
évekre szóló gazdasági programja, mely a következõ 5 év fejlesz-
tési terveit tartalmazza a közszolgáltatások biztosítására, a be-
ruházásokra vonatkozóan.
Az önkormányzatok kötelezettsége összesített közbeszerzési
tervet készíteni az adott évre vonatkozóan március 31-ig. A kép-
viselõ-testület által elfogadott közbeszerzési terv egy építési
beruházást tartalmaz, a mini bölcsõde építését, mely a közbe-
szerzési törvény hatálya alá tartozó beruházás.
Jóváhagyták a képviselõk a civil szervezeteknek nyújtott 2019.
évi önkormányzati támogatások elszámolását. Minden civil szer-
vezet határidõben elszámolt és mindenki szabályszerûen hasz-
nálta fel a kapott támogatást. Az egyesületek és alapítványok el-
sõsorban mûködési költségekre fordították a kapott összegeket.
Tekintettel arra, hogy az elõzõ évi támogatás elszámolása min-
den civil szervezet esetén szabályszerû volt, így pozitív döntést
hozhatott a testület a civil szervezetek 2020. évi támogatására
vonatkozóan. Összesen 4.370.000.- Ft önkormányzati támoga-
tás került kiosztásra 10 civil szervezet között. 
Elfogadva az óvodavezetõ javaslatát a képviselõk a Tengelici
Mézeskalács Óvodába a 2020/2021. nevelési évre a beiratkozás
idõpontját az alábbiak szerint határozták meg:
2020. április 29. (szerda) 8 órától 16 óráig
2020. április 30. (csütörtök) 8 órától 16 óráig
A beiratkozással kapcsolatos tudnivalók a www.tengelic.hu
honlapon olvashatók.
A képviselõ-testület egyetértett a Zombai Általános Iskola Ten-
gelici Tagiskolája átszervezésével, melynek értelmében a töb-
bi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetõ, oktatható sajátos
nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése-oktatása területei
közé felvételre kerül az autizmus spektrumzavar is.
A testület véleményezte Tolna Város településrendezési tervé-
nek módosítását és Paks Városnak a köztisztaság fenntartásáról
szóló önkormányzati rendelete módosító rendeletét.
Az egyebek napirendi pontban az a javaslat született, hogy a há-
zi segítségnyújtás személyi térítési díja maradjon 250.- Ft/óra,
mely megegyezik a 2019-es óradíjjal. A térítési díj végleges ösz-
szegérõl Paks Város Önkormányzata rendeletben dönt.
Módosították a képviselõk a 9/2020. (I. 21) képviselõ-testületi
határozatot, mely a Mezõföldvízzel kapcsolatos tõkeemelést
tartalmazza. Ennek alapján Tengelic Önkormányzata jegyzett
tõke emelésre 20.000.- Ft-ot, tartaléktõkére 2.795.000.- Ft-ot fi-
zet be.
Zárt ülésen tárgyaltak a megüresedett mezõõri munkakör be-
töltésérõl. A döntés alapján 2020. április 1. napjától Kiltau And-
rás Tengelic Bezerédj u. 9. szám alatti lakost nevezte ki mezõ-
õrnek közalkalmazotti jogviszonyba.
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 fo-
gadóórát tart a Polgármeste-
ri Hivatalban.
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