
TARTALOMBÓL:

2020. június

KÖZÉRDEKÛ
Sírhelymegváltás

Ismételten 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. december 31-ig. 
A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLII törvény, va-
lamint a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 9/2013 (V. 23.) ön-
kormányzati rendelet szabályozza a köztemetõk mûködtetését.
A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A sírhelyek
használata a betemetéstõl számított 25 évre, a sírbolt használa-
ta 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.) kapcso-
latos rendelkezési joga megszûnik.
A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, új-
raváltáskor elsõbbséget élvez az eltemettetõ, halála esetén pedig
a törvényes öröklés rendje szerint soron következõ közeli hoz-
zátartozója. A meghosszabbítás idõtartama a rendeletben rögzí-
tett 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 kitölté-
sével és aláírásával lemondhat róla.
Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy lehetõségeikhez mérten
próbálják meg határidõn belül felkeresni a Tengelici Polgármes-
teri Hivatalt mert a lejárat után a fennálló rendelkezések értemé-
ben az újra nem váltott temetkezési helyeket kiüríthetjük és ér-
tékesíthetjük.
A temetkezésre megváltott sírhely magánszemélyek között cse-
re vagy adásvétel tárgya nem lehet.
A sírhelyek, sírboltok megváltásáért fizetendõ díjak 2020. febru-
ár 1-tõl:

egyes sírhely 7.000.- Ft.
kettes sírhely 12.000,- Ft.
két férõhelyes sírbolt 30.000,- Ft.
négy férõhelyes sírbolt 35.000,- Ft.
urnafülke 12.000,- Ft.
urnasírhely 10.000,- Ft.
urnasírbolt 20.000,- Ft.

Tengelic, 2020. május 25.
Gáncs István polgármester

Közérdekû: Sírhelymegváltás Eboltás  TÉB Alkotói pályázat módosítás Kvíz megfejtés

EBOLTÁS 2020.

A koronavírus miatti járványhelyzet a szokásos tavaszi
veszettség elleni védõoltást nem tette lehetõvé. A mos-
tani, kedvezõbbre fordult járványhelyzet, a megszigo-
rítások enyhítése lehetõvé teszi az összevezetett ebek
oltását.
Az oltás tervezett idõpontja június 10- tõl a hónap vé-
géig. A pontos idõpontról és az oltási helyszínekrõl az
eb tulajdonosok kellõ idõben írásos értesítést kapnak.
Az oltás idõpontjai a megszokottnál hosszabbak lesz-
nek, hogy ne alakuljon ki torlódás, tartani tudjuk a mi-
nimum 1,5 méteres védõtávolságot.
Az oltás idején javaslom a védõmaszk használatát!
Aki valamilyen okból nem tudja az ebét elhozni, vagy
félti egészségét, kérésére a háznál történõ oltást elvég-
zem.
Az oltás díja 4000 Ft mikrochip beültetés 4000 Ft,
könyv pótlása 500 Ft, háznál történõ oltás 5.000 Ft. 

Tóth Károly állatorvos

Garai Gábor: Június

Tudom, meghalnék idegenben;
ott még a fák sem ilyenek;
nem virít bodza a berekben,
akácok könnye sem pereg;
nem részegít a széna-illat,
nem villámfénnyel jön a nyár,
nem így táncol felhõn a csillag,
nem szédül az égtõl a táj...

Meghalok itt is - : a gyönyörtõl,
hogy a repceföld színarany,
hogy a lomb oly zöld szinte tombol,
s a kõnek is illata van;
hogy áll a búza nyers kalásza,
mintha világot nemzene,

S e tájon az lel csak magára,
ki végleg egyesült vele.T E I T

Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 
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Iskolai hírek - 2020. május

Másodszor vettünk részt a Tolna Me-
gyei Értéktár Bizottság hagyományos
versenyén, amelynek témája idén a
megye természeti értékei, neves
sportolói, valamint az egészség és
életmód volt. A koronavírus-járvány
miatt ebben a tanévben csak az írás-
beli forduló került megszervezésre.
Hat iskola nevezett csapatot, közülük
iskolánk „Tengelici fiókák” csapata ér-
te el a legjobb eredményt, név sze-
rint: Horváth Réka, Szabó Gergõ, Sé-
ta Míra, Gyöngyösi Lili. 
A vetélkedõt több hónapos felkészü-
lés elõzte meg, melynek során számos el-
méleti és gyakorlati feladatot kellett a csa-
patnak megoldani. Helyi értéket bemuta-
tó prezentációjukhoz témaként az idén
az Ötház területén található, helyi védett-
ség alatt álló két kocsányos tölgyet válasz-
tották. Felkészítõik: Tóthné Csapó Sára,

Müller Gabriella és Farkas Zsuzsanna vol-
tak. A rendhagyó díjátadóra iskolánkban
került sor.
A szervezõk nevében Ótos Réka köszön-
tötte a gyõzteseket. A jutalmakat a me-
gyei közgyûlés alelnöke, Orbán Attila (bal-
ról) és Kuti Imréné a Nemzeti Mûvelõdé-

si Intézet megyei igazgatója (középen)
adta át.

Gratulálunk az értékek 
megõrzõinek!

Szijártó József tagintézmény vezetõ

TÉB Alkotói pályázat módosítás

A tengelici Települési Értéktár Bizottság ebben az év-
ben is alkotásokat és fényképeket vár az idei Év tele-
pülés értéke témában.
2020-ban az Év település értéke Kiss István 7 törzs szo-
borcsoportja.
A fotók Kiss István köztéri szobrairól készüljenek és
legalább egy képen szerepeljen a fotós és a szobor
együtt is (az itt található link segít a köztéri szobrok
fellelhetõségeiben).

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiss_Istv%C3%
A1n_(szobr%C3%A1sz)

A fotókból októberben kiállítást rendezünk. 
A fotók nyomtatását vállaljuk.
Az alkotásokat, melyek ebben az évben szobrok vagy
dombormûvek legyenek, bármilyen anyagból el lehet
készíteni és Kiss István szobrainak témája legyen az ih-
letõjük! A beküldött alkotásokat a novemberi évérté-
kelõ rendezvényünkön állítjuk ki, illetve jutalmazzuk
a fényképekkel együtt.

A fotók beadási határideje: 2020. szeptember 18.
Személyesen az értéktár bizottság tagjainak vagy a
tengelici.ertektar@gmail.com címre elküldve várjuk a
fotókat, illetve az alkotásokat.
Az alkotások: szobrok, dombormûvek beadási
határideje: 2020. november 3.

Települési Értéktár Bizottság

KIÉRT SZÓLHAT A HARANG 
TENGELIC-SZÕLÕHEGYEN?

Évtizedek óta, ha valaki elhalálozott a faluban, azt a harangszó adta hí-
rül. Az elhunyt hozzátartozói kiharangoztatták, és így mindenki érte-
sült róla, hogy valaki elment közülünk. Több évtizedes hagyomány ez
itt Tengelic-Szõlõhegyen. Mindig a megfelelõ felekezet harangozta ki
az elhunytat. És nem csak itt, hanem sok más településen is az egész
Kárpát medencében. 

Tengelic-Szõlõhegyen évtizedekkel ezelõtt a szobor környékén ál-
lott a harangláb, innen adták hírül a gyászt. És ha kellett adományo-
kat gyûjtöttek a lakosságtól a javításra, mondván a harang mindenki-
nek szól. 

Azonban Tengelic-Szõlõhegyen már nem szólhat a harang minden-
kinek, mindenkiért. Jelenleg csak a katolikus felekezet mûködik, a
harang is elkerült a katolikus templomkertbe. Az egyházi szabályok-
ra hivatkozva a nem katolikus elhunytak számára már nem lehetsé-
ges a kiharangoztatás. Akinek polgári temetése van, nem szólhat ér-
te a harang. Hogy ez megváltozzon, tenni kellene valamit ez ügyben.
Közadakozásból (az adó 1 %-ának felajánlásával, adománygyûjtéssel,
stb.) lehetne a régi helyén, a szobornál egy új haranglábat csináltat-
ni. Ha támogatnák az ötletet, kérem jelezzék a következõ címeken:
jakabne2@freemail.hu vagy személyesen: József A. u. 6. 

Gondolkodjunk és cselekedjünk együtt! 
Jakab Istvánné Erzsi
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Gondolatok kkoronavírus iidején
Óvatosan, de talán már fellélegezhetünk: visszavonulóban van a koronavírus-járvány! Már lazíthatunk, de a készült-
ség mindaddig fennmarad, amíg a járványügyi hatóságok hivatalosan is be nem jelentik a járvány végét. Az eltelt
csaknem 3 hónap alatt mindenki saját bõrén tapasztalhatta meg a veszélyhelyzet hatásait és elgondolkodhatott a
sors kiszámíthatatlanságán. Megkérdeztük olvasóinkat, hogy miként élték meg a koronavírus okozta korlátozáso-
kat, mi volt a legrosszabb és milyen pozitív tapasztalatokkal lettek esetleg gazdagabbak. Íme néhány vélemény:

Nekem nem ment könnyek nélkül… A négy kis uno-
kám hiányát nagyon nehezen viseltem. Hála a mo-
dern technikának interneten gyakran láthattam
õket, beszélgettünk, mondókáztunk, meséltem, de
megölelni nem tudtam õket. Nekik sem volt köny-
nyû. Arra a kérdésre, hogy hiányzik-e nekik az ovi,
azt válaszolta az egyikük: Mama, nekem nem az ovi
hiányzik, hanem te.

63 éves nõ

A korlátozás idején a legrosszabb a bizonytalanság volt. Nem
tudtam, hogy mire számíthatok, mennyire fog ide (kisebb fal-
vakba) eljutni a vírus.

Számomra a legjobb az egészben, hogy sokkal több idõt tud-
tam itthon tölteni a családommal. Meg tudtam tenni olyan dol-
gokat is, amire eddig nem volt idõm!

A legelgondolkodtatóbb az emberek vírusra való reagálása
volt. A hétköznapokban sokszor egymás iránt közönyös embe-
rek most összefogtak, segítették egymást, és lelki támaszt nyúj-
tottak a rászorulóknak. Vajon ez a „hétköznapi” vírusmentes
életben is megmarad majd?

41 éves férfi

Az jó volt, hogy tudtam menni dolgozni, igaz, hogy több volt a munkám.
Az rossz volt, hogy munka mellett kellett a gyerekekkel tanulni. Ez
nagyon sok idõmet elvette más dolgoktól.

52 éves nõ

Az a legjobb a vírusban, hogy nem kell
reggel iskolába menni, és akkor írjuk
meg a házit, amikor szeretnénk.

Sokkal kevesebb autó megy, ezért
tisztább a levegõ.

A legeslegjobb, hogy itthon lehetünk
Apával és Anyával!

Az a legrosszabb dolog, hogy nem ta-
lálkozhatunk senkivel, nem játszha-
tunk a barátnõinkkel és nagyon sok
ember megbetegedett a világon. És
nem tudjuk, hogy miért lett ez a vírus,
és honnan jött?! Féltünk attól, hogy mi
és a családunk is megbetegszünk.

Két 7 éves kislány

Öt dolog volt, amit adott ez a pár hét: 
– Többet volt együtt a család, nagyokat sétáltunk az erdõben

és nem kellett rohanni
– A gyerekekkel mi tanultunk, kevesebb órájuk volt és inten-

zívebb a munka, de nagyon jó volt megtapasztalni, hogy helyt
tudunk állni így is. 

– A család egészséges ételeket evett. Az egyetemistáink min-
dig csak „bekapnak valamit” tanév közben, mert nincs idejük
másra. Most fõztünk egymásra, és igaz, hogy gyakran nem volt
idõ egy asztalnál egyszerre enni, mégis jó érzés volt ebben a
gondoskodásban lenni. 

– Az igei üzenetek úgy tûnik, többekhez eljutottak. Ha nem
is terveztük, a helyzet rákényszerített bennünket, így megpró-
báltunk egy pár új fórumon megjelenni, ami sikeres volt. 

– Újra értékeljük a kapcsolatokat, találkozásokat, amik eddig
természetesnek tûntek. Kicsit megéreztük az élet értékét is. Jó
ezt nem elfelejteni. 

48 éves nõ

Nem találkozhattam az iskolában a barátaimmal, ami rossz volt.
Nem lehetett elmenni sehova, hiányoztak a programok. Helyette
a testvéreimmel edzést tartottunk itthon. Késõbb lehetett kelni
és többet együtt volt a család, ami jó volt. 

12 éves kislány

A rám háruló nehézségeket nem is a plusz fel-
adatok jelentették, hanem a két veszélyezte-
tett korú és krónikus beteg szülõért való ag-
gódás. A gyermekeim és unokáimtól való
nagyfokú elszigeteltség volt talán a legnehe-
zebb.

Meglepett az emberek pozitív hozzá állá-
sa, bár voltak ellenpéldák is, amik bosszan-
tottak és felháborítottak kissé. Az önkor-
mányzat gyorsan és példamutatóan reagált a
vészhelyzetre. Meglátásom szerint az embe-
rek ráébredtek arra, hogy egy pillanat alatt
megváltozhat az eddigi életük. Remélem
mindenki okul ebbõl a tragédiából.

50 éves férfi

Elfogadtam a korlátozásokat és igyekeztem betartani a szabályo-
kat. A legrosszabb azonban az volt, hogy életemben elõször ne-
met kellett mondanom a Budapesten élõ fiamnak, hogy ne jöj-
jön haza meglátogatni minket, hiszen nem csak magunkért, ha-
nem másokért is felelõsek vagyunk egy ilyen helyzetben. 

Vállalkozóként szerencsére nem kellett szüneteltetnem a
munkát, de minden sokkal bonyolultabb lett a higiéniai szabá-
lyok (állandó fertõtlenítés, érintkezésmentes kiszolgálás, maszk
és kesztyû viselés, távolságtartás) fokozott betartása végett. 

Viszont a kényszerûség hozta szakmai videokonferencia na-
gyon jónak bizonyult: idõ és költséghatékony volt. Meg kellene
tartani vírusmentes idõkben is. 

És jó tudni, hogy senki a közeli és távoli rokonaim, vagy is-
merõseim közül nem fertõzõdött meg.

65 éves férfi

A járvány kezdete óta eddig csak négyszer
hagytam el a házam és betartom az összes,
korosztályomra vonatkozó elõírást. A gye-
rekeim gondoskodnak rólam, de sajnos
csak a kerítés két oldaláról találkozhatunk
egymással, pedig mi nagyon összejárós csa-
lád vagyunk. Jó volna már a régi életünket
visszakapni. Annak nagyon örülök, hogy
senkit nem tudok a környezetembõl, aki
megbetegedett volna.

78 éves nõ

Itthonról könnyebb volt a tanulás. Rossz
volt, hogy nem tudtam találkozni az osz-
tálytársakkal, barátokkal. Kevesebb volt a
sportolási lehetõség is.

11 éves kislányKöszönjük olvasóinknak, hogy megosztották gondolatainkat velünk!
BRM
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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
június 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: 08:00 - 13:00
Kedd: 08:00 - 13:00
Szerda:  08:00 - 13:00
Csütörtök: 08:00 - 13:00
Péntek:        08:00 - 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).

TENGELIC KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

a Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihir-
detett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemrõl és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-
testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, a képviselõk véle-
ményének elõzetes kikérése után 2020. május 26-án az aláb-
bi napirendekben hozott döntést:

Tengelic Község Polgármestere önkormányzati rendeletben
döntött az önkormányzat 2020. évi költségvetésérõl szóló
2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról. A mó-
dosítással a költségvetés bevételi és kiadási fõösszege
17.160.615.- Ft-tal emelkedett. Az emelkedés oka a pénzmarad-
vány emelkedése mind az önkormányzatnál, mind a polgármes-
teri hivatalnál, mind az óvodánál, valamint a közfoglalkoztatot-
tak részére érkezett normatíva.

Polgármester Úr elfogadta az önkormányzat 2019. évi gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi feladatairól szóló átfogó értékelést. Az
értékelés bemutatja a demográfiai adatokon kívül a gyerme-
keknek járó pénzbeli, természetbeni és egyéb ellátásokat, a
gyermekétkeztetés formáit, az étkeztetési díjkedvezményben
részesülõk adatait, a gyermekekkel és a fiatalkorúakkal kapcso-
latos bûnmegelõzés irányait, a civil szervezetekkel való együtt-
mûködés formáit, valamint a gyermekjóléti szolgálat tevékeny-
ségét.

A Mézeskalács Óvoda 2020/2021-es nevelési évére vonatkozó-
an döntés született arról, hogy továbbra is három csoport mû-
ködik az óvodában.

Elfogadásra került a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társu-
lási Megállapodásának módosítása. 

Végül Polgármester Úr a Bíráló Bizottság javaslatára a "Mini böl-
csõde kialakítása Tengelicen" tárgyú közbeszerzési eljárás nyer-
teseként a KÉSZ Közúti Építõ Kft. és a DS Mérnök-Kivitelezõ
Kft. közös ajánlattevõket hirdette ki 62.363.180.- Ft ajánlati
áron.

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 fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatalban.

A nyitvatartási idõ a 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet meg-
szüntetéséig érvényes.

KVÍZ
megfejtés

1. 10
2. Kanász=madarász

Halász=kanász
Vadász=halász
Madarász=vadász

3. C
4. A
5. C
6. B
7. C
8. C
9. C
10. B

Gratulálunk a helyes 
megfejtésekhez!


