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TARTALOMBÓL:

Közérdekû: Sírhelymegváltás  Farsang  Szelektív Hulladék-elszállítási menetrend

KÖZÉRDEKÛ
Felhívjuk figyelmüket, hogy köztemetõinkben
az 1995-ben, illetve korábban megváltott sírhelyek, valamit a 2010-ben, illetve korábban váltott urnasírhelyek megváltási ideje 2020-ban
lejár.
A lejárt sírhelyeket a Tengelici Polgármesteri
Hivatalban kérjük újra megváltani e felhívás
alapján 2020. február 1-tõl 2020. december
31-ig.
Tisztelt Sírhely tulajdonosok!
A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi
XLII törvény, valamint a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 9/2013 (V. 23.) önkormányzati rendelet szabályozza a köztemetõk mûködtetését.
A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A sírhelyek használata a betemetéstõl számított 25 évre, a sírbolt használata 60 évre, az urnafülke 10 évre, a kijelölt urnasírok használata 10 évre terjed.
A megváltási idõ lejártát követõen - törvénnyel szabályozott módon - a sírhellyel és a rá sírjellel (sírkõ, kopjafa, stb.) kapcsolatos rendelkezési joga
megszûnik.
A temetési hely feletti rendelkezési jog meghoszszabbítható, újraváltáskor elsõbbséget élvez az eltemettetõ, halála esetén pedig a törvényes öröklés
rendje szerint soron következõ közeli hozzátartozója. A meghosszabbítás idõtartama a rendeletben
rögzített idõtartam.
Az újra meg nem váltott sírhellyel és a rajta lévõ felépítménnyel a lejárat után a temetõ tulajdonosa
rendelkezik, ill. tulajdonába mennek át.
Amennyiben a sírhely megváltási ideje lejár, és
nem kívánja az újraváltással meghosszabbítani, egy
lemondó nyilatkozat kitöltésével és aláírásával lemondhat róla.
Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy lehetõségeikhez mérten próbálják meg határidõn belül felkeresni a Tengelici Polgármesteri Hivatalt mert a
lejárat után a fennálló rendelkezések értemében az
újra nem váltott temetkezési helyeket kiüríthetjük
és értékesíthetjük.
A temetkezésre megváltott sírhely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet.
A sírhelyek, sírboltok megváltásáért fizetendõ díjak: 2020. február 1-tõl
egyes sírhely
kettes sírhely
két férõhelyes sírbolt
négy férõhelyes sírbolt
urnafülke
urnasírhely
urnasírbolt

7.000.- Ft.
12.000,- Ft.
30.000,- Ft.
35.000,- Ft.
12.000,- Ft.
10.000,- Ft.
20.000,- Ft.

Tengelic, 2020. január 22.
Gáncs István polgármester
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Ünnepi hangulatok a 3T Civil Szervezet életében
December 6-án a Mikulás a tengelici gyermekekhez is ellátogatott, hogy a jó magaviseletû, szorgalmas, szót fogadó gyerekek
találkozhassanak vele, s megkapják jól megérdemelt ajándékaikat. A virgács az idei évben is elmaradt. A Mikulás 210 kisgyermek arcára csalt mosolyt a csomagokkal.
Adventi alkalmainkra bensõséges, karácsonyváró versesénekes mûsorral készültek a fellépõk. Szerepeltek a Mézeskalács Óvoda Pillangó csoportos gyermekei és az óvodai dolgozók énekkara; a Borostyán Nyugdíjas Egyesület tagjai, Horváth
Józsefné, Herczinger Anikó és Horváth Flóra.
A játszóház megszervezésével idén is megvalósult a téli
szünidõ egyik elmaradhatatlan programja. Ez alkalommal is
igazán családias volt a hangulat. Idén sem hiányozhattak a gye-

Radnóti Miklós: Február
Újra lebeg, majd letelepszik a földre,
végül elolvad a hó:
csordul, utat váj.
Megvillan a nap. Megvillan az ég.
Megvillan a nap, hunyorint.
S íme fehér hangján
rábéget a nyáj odakint,
tollát rázza felé s cserren már a veréb.

rekek legközkedveltebb játékai, az ugrálóvárak, a rodeó bika, a
csocsó és a számtalan színes lufi. A kézmûves asztalnál öröm
volt nézni a kicsik ügyes kezeit és lehetõség nyílt csillámtetoválás készíttetésére is. Mandarinnal, szaloncukorral, zsíros kenyérrel és málnaszörppel is kedveskedtünk a gyerekeknek. Ez
a nap a vidámság és a kacagás jegyében telt, amely reméljük,
kellemes emlékként marad meg emlékezetükben.
Advent és a karácsonyi idõszak a lelki készülõdés, az örömteli várakozás és a csodák ideje volt. Kívánjuk, hogy a szeretet
lángja ne csak az ünnepek idején égjen a szívünkben. Vigyük
magunkkal a Karácsony igazi üzenetét és építkezzünk értékeinkbõl a hétköznapokban is!
3T Civil Szervezet

Áprily Lajos: No" már a nap
Ember, ne félj: no" már a nap!
A jégfogú szél nem harap.
A koldus is dúdolva jár,
ragyog rongyán a napsugár.
A gond sem él mindig, ne hidd,
ragadd meg és a hóra vidd.
A hóval szétfoszlik hamar:
elmossa egy langyos vihar.
A déli szél kürtjébe fú,
léggömbbel játszik egy fiú.
Most elszakadt a gömb-zsineg
s gömbje boldogan lebeg.
Ringatja a tavasz szeleszállj fel, kedvem, szállj fel vele!
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TENGELICI NÉPFÕISKOLA
Az elõadások helye:
FALUHÁZ - Tengelic, Petõfi u. 9.
Idõpontja:
minden szerdán 17 órától
Foglalkozások rendje: elõadások
kérdések, hozzászólások
Népfõiskola vezetõ:
Tóthné Csapó Sára
Szervezõ:
Tengelici Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
Támogató:
Tengelic Község Önkormányzata
TENGELICI FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY
Tolna Megyei Szabadmûvelõdési és Népfõiskolai
Társaság

ELÕADÁSOK
Február 12.
szerda - 17 óra

Téma: Lázár Ervin
Elõadó: Tell Edit - Paks

Február 19.
szerda - 17 óra

Téma: Üzbegisztán
Elõadó: Gruber László

Február 26.
szerda - 17 óra

Téma: Zilahtól Bákóig, Rádóctól Nagyszentmiklósig: A magyar népi kultúra régiói
Székelyföldön innen és túl
Elõadó: Rillné Csapó Etelka - Szekszárd

Március 4.
szerda - 17 óra

Téma: Szobor születik - Kiss István: Hét törzs szoborcsoportja
Elõadó: Kiss Judit és Horváth Flóra

Az elõadásokon való részvétel INGYENES. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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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
(06-20/492-4450)

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
A képviselõ-testület az idei elsõ rendes ülését január 21-én tartotta meg. A testületi ülésen elfogadták a képviselõk a Települési Értéktár Bizottság 2019. évi II félévi tevékenységérõl szóló
beszámolót és megismerhették a Bizottság 2020. évi munkatervét is. Terveik szerint a 2020-as települési érték: Kiss István
7 törzs szoborcsoportja lesz.
Ezen az ülésen tárgyalták és fogadták el a mezõõr beszámolóját
a mezõõri szolgálat 2019. évi tevékenységérõl. Az elmúlt évben
a szolgálat bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak: bevételek összege 4.187.497.- Ft, kiadások összege 3.356.658.- Ft.
A Faluház és a Könyvtár elõzõ évi mûködésérõl a mûvelõdésszervezõ és a könyvtáros készítette el a beszámolókat, melyeket a testület elfogadott. A közmûvelõdéssel kapcsolatos bevételek összege 4.814.671.- Ft, a kiadások összege 24.759.724.- Ft volt.
A képviselõ-testület élve véleményezési jogával, támogatta Végh
Lajos r. ezredes Paksi Rendõrkapitányság vezetõjévé történõ kinevezését.
Döntés született az önkormányzat tulajdonában lévõ 0142/1
hrsz-ú legelõ haszonbérletére jogosult személyérõl.
Az egyebek napirendi pontban egyetértõ határozatot fogadott
el a testület a Tengelici Tagiskola felvételi körzetének tervezetére vonatkozóan, megszavazták a képviselõk azt a javaslatot, miszerint az önkormányzat 2.815.000.- Ft pénzbeli hozzájárulással tõkeemelést hajt végre a víziközmû szolgáltatást végzõ
Mezõföldvíz Kft-t érintõen, annak érdekében, hogy a közszolgáltató mûködése, így az ivóvíz-szolgáltatás ne kerüljön veszélybe, valamint arról is döntöttek, hogy a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból mûködési célra 11.765.460.- Ft támogatási összeget igényel az önkormányzat 2020-ra.
Támogatták a képviselõk az I. Spéci Triatlon verseny kerékpáros futamának 2020. március 21-én Tengelicen történõ lebonyolítását.
Zárt ülésen önkormányzati ingatlanrész értékesítésének elutasításáról született döntés.
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
Rendszeres programok
minden csütörtök 14 óra:
Nyugdíjas klub

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.
Februári programok
február 15. 15 óra: Farsangi
maskarádé.
február 12. 17 óra - Népfõiskolai
elõadás
Február 19. 17 óra - Népfõiskolai
elõadás
február 26. 17 óra - Népfõiskolai
elõadás
Az elõadások programját a 3.
oldalon olvashatják.

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.

A 2020-as év települési
értéke: Kiss István
7 törzs szoborcsoportja

TEIT
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás

Ügyelet

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).
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