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TARTALOMBÓL:

Jegyzõi közlemény ❖ Adventi készülõdés ❖ Iskolai hírek ❖ Libator képekben

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDÓ´T
KÍVÁNUNK
MINDEN OLVASÓNKNAK!
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

Gárdonyi Géza: Fel nagy örömre!
Fel nagy örömre! ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szûznek ölén.
Egyszerû pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.
Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely,
Rá meleget a marha lehel.
Egyszerû pásztor, térdeden állj!
Mert ez az égi s földi király.
Glória zeng Betlehem mezején,
Éjet elûzi mennyei fény;
Angyali rendek hirdetik õt,
Az egyedül szent Üdvözítõt.
Egyszerû pásztor, arcra borulj,
Lélekben éledj és megújulj!

A 3T Civil Szervezet továbbra is mindenkit vár
karácsonyi gyertyagyújtásra a falu központjában
elhelyezett adventi koszorúnál!
Készüljünk együtt az ünnepre, ajándékozzuk meg
egymást egy verssel, egy történettel, egy dallal.
December 11-één: Óvodásaink karácsonyi mú´sora
December 18-áán:

Farkas Fanni karácsonyi
történetet olvas fel
Horváth Józsefné verset
mond
Újlaki Tibor ref. lelkész karácsonyi gondolatai

JEGYZÕI KÖZLEMÉNY
Tájékoztató vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásról
Törvénymódosítás teszi lehetõvé, hogy bírság megfizetése nélkül
kaphassanak fennmaradási engedélyt a 2016. június 4. elõtt illegálisan létesített kutak, amennyiben a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi a létesítõ és az engedély
megadásának feltételei fennállnak.
A jegyzõ fennmaradási engedélye szükséges olyan kutaknál,
amelyek háztartási igényeket elégítenek ki, és amelyeket maximálisan évi ötszáz köbméteres vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet vagy parti szûrésû vízkészlet felhasználásával magánszemélyek
üzemeltetnek. Az ingatlan, amelyen a kút elhelyezkedik, nem érinthet vízbázisvédelmi területet. Ha valamelyik kritérium nem teljesül,
akkor az engedélyezés a fõvárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok hatáskörébe tartozik.
A fennmaradási engedély kérelemhez mellékelni kell a vízjogi

engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrõl és mellékleteirõl
szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. melléklet I/B. pontja szerinti, a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt. Az eljárás illetéke 3.000.- Ft. Ügyintézési határidõ: 45 nap
Amennyiben az engedély nélkül megvalósított vízkivételt biztosító vízilétesítmény (fúrt kút) vízgazdálkodási, környezet-vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethetõ meg, a vízjogi fennmaradási engedély kiadására irányuló kérelmet el kell utasítani és emellett az építtetõt a létesítmény megszüntetésére kell kötelezni.
A jegyzõi engedély kérelemhez mellékelni szükséges a kitöltött
formanyomtatványt, amely az Önkormányzat honlapjáról tölthetõ
le vagy a Tengelici Polgármesteri Hivatalban igényelhetõ.
Tolnai Lászlóné jegyzõ
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Iskolai hírek - 2016. november
Regélõ Mesemondóverseny
Idén 20. alkalommal rendeztek „Regélõ” mesemondó versenyt Pakson, melyen iskolánk kisdiákja, Füller Borsika
(3. osztály) a 19 induló közül az elõkelõ bronzminõsítést szerezte meg. A zsûritagok a szövegtudást, a tiszta, szép beszédet és az elõadásmódot vették figyelembe az értékelésnél.
Gratulálunk neki és felkészítõ tanárának, Horváth Józsefnének is!

Nemzetiségek és kultúrák hete
A tanév elsõ nagy rendezvénysorozatát bonyolítottuk november utolsó hetében. A témahét, mely TÁMOP pályázatunk kiemelt projektjeként évente szerepel munkatervünkben valamennyi tantárgy szintjén új és újabb ismeretekkel, élményekkel gazdagítja a tanulókat.
A német nemzetiség kultúrája mellett, mely a program gerincét adja, idén a
szerbek zenéjével, táncaival, a székely és cigány irodalommal ismerkedtünk.

A versenyzõk feladták a leckét a zsûrinek a
korosztályonkénti legjobbak kiválasztásánál

A „Tengelicer Deutsch Faktor” elnevezésû német nyelvû szavalóversenyünkön a tanulók közel 2/3-a állt közönség elé

Eredeti sváb recept szerint készítették harmadikosaink a kuglófot

Medinai kooperációban szerb táncházban jártuk a kólót
A lámpás felvonulás a hét
legizgalmasabb eseménye, melyet lámpáskészítés, lámpástánc elõz meg
és az idei évben a katolikus templomkertben elõadott Márton-legenda is
színesített

Budaváriné Balogh Boglárka hírfelelõs-Szijártó József tagiskola vezetõ

Hírek az evangélikus gyülekezet háza tájáról
Az egyházi esztendõ vége felé
közeledve közösségünkben
minden korosztállyal végiggondoltuk Isten elõtt utunkat. Október 29-én reformációi gyerekdélutánon voltunk együtt a
parókián, ahol énekléssel, játékkal, bibliai történettel és barkácsolással töltöttük meg az idõt.
Október 31-én délután
ökumenikus reformáció istentiszteletet tartottunk az
evangélikus imateremben.
Igét Ujlaky Tibor, református
lelkipásztor hirdetett.

November 1-jén halottak
napi istentiszteletet tartottunk a temetõben.
A közelgõ adventi idõszakban is sok lehetõségünk lesz
közeledni Istenünkhöz.
November 27-én, Wächter
Baldó 2. éves teológushallgató szolgált az istentiszteleten
közöttünk. Szokásos adventi
sorozatunk alkalmait keddenként délután 3 órától
tartjuk, ahol vendég igehirdetõk szolgálatával készülõdünk az elõttünk álló ünnep-

re. Csoportjaink: a Mécses
és a hittanosok már készülnek a karácsonyra, hogy sokunk ünnepét gazdagíthas-

sák a faluház rendezvényein
és a szentesti istentiszteleten is mûsorukkal.
Füller Tímea

Tengelic

2016. december, 3. oldal

Múltunk emlékei – Keresztek
A kereszt különbözõ változataiban az emberi vallást és kultúrát végigkísérõ leggazdagabb és legmaradandóbb geometriai szimbólum, õsi és univerzális alakzat. A keresztény mûvészet centrális szimbóluma a kereszt vagy feszület. Utóbbit Krisztus kifeszített teste különbözteti meg a többitõl.
A mûtárgyak többsége útkeresztezõdés mellett, birtok végében áll, de
templom vagy temetõ területén is elõfordulnak. A kereszteket leginkább
fogadalomból, hálából emelték magánszemélyek, családok, de olykor akár
egész faluközösségek is összefogtak. A kereszt körüli területet az állíttató
családba vagy közösségbe tartozó, fõleg eladó lányok gondozták. Az õ feladatuk volt minden nyári szombaton és a jeles ünnepeken virágcsokrot
tenni a feszület lábához és gondoskodni annak rendjérõl. A kereszteket falusi mesterek, ügyes kezû parasztok, esetleg kõfaragást is tanult emberek
készítették.
Tengelic temetõjében is áll egy feszület, melynek történetét nem ismerjük, régi iratokban, emlékekben sem sikerült felkutatni. Ha valaki hallott a
családjában arról, hogy ki és mikor emeltette, kérjük ossza meg velünk.
Gondozását néhány éve a 3T Civil Szervezet tagjai vállalták fel. Mosták,
festették, parkosították és idén egy mécsestartót is helyeztek mellé, hogy
az oda látogatók rendezett körülmények mellett róhassák le kegyeletüket.
3T Civil Szervezet

MÁSODSZOR VOLT LIBATOR TENGELICEN…

További képek Tengelic
honlapján láthatók.
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Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284
7054 Tengelic
Rákóczi u. 8.
Rendelési idõ:
VÁLTOZÁS!
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
Dóczy Mária: 06-20/251-1010

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.
(evangélikus parókia)
Nyitva tartás – ÚJ:
Hétfõ:
08:30 - 13:00
Kedd:
12:00 - 16:00
Szerda:
08:30 - 11:00
Csütörtök: 08:30 - 12:00
Péntek:
08:30 - 13:00
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)
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K ÉPVISELÕ-TESTÜLETI

ÜLÉS

ÖSSZEFOGLALÓ
2016. november 22-én ülésezett a Képviselõ-testület, amely ülésen három önkormányzati rendeletet alkotott meg és 13 határozatot fogadott el.
Elsõként a testület a közvilágítás korszerûsítésére és üzemeltetésére vonatkozó tájékoztatót hallgatott meg. Majd elfogadták
a szociális célú tûzifa juttatásról szóló rendeletet. A rendelet
alapján az jogosult a támogatásra, akinek a háztartásában az
egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
140 %-át (jelenleg a 39.900.- Ft-ot), egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 200 %-át (jelenleg az 57.000.- Ft-ot). Az 1 m3 tûzifa juttatásra vonatkozó kérelmeket 2016. december l-jétõl 2017.
január 31-ig lehet benyújtani. Az elbírálásnál elõnyt élveznek az
aktív korúak ellátására, idõskorúak járadékára, települési lakhatási támogatásra jogosultak, valamint a halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek családjai.
A képviselõk elfogadták az önkormányzat 2016. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló, valamint az önkormányzati
hátralékok alakulásáról szóló tájékoztatót. Az önkormányzat
idõarányos bevétele 92,12 %-ban, kiadása 69,44 %-ban teljesült.
A Mézeskalács óvoda bevétele 72,27 %-ban, a kiadása 69,44 %ban teljesült, a polgármesteri hivatal bevétele 74,77 %-ban, a kiadása 68,82 %-ban teljesült. Az önkormányzati hátralékok nagyobb hányada az étkezési térítési díjakból, a kommunális adóból, az iparûzési adóból, a talajterhelési díjból és a gépjármûadóból tevõdik össze. A hátralékok behajtása folyamatos.
Döntött a képviselõ-testület a lakbérek mértékének 10%-os, a
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának 5 %-os emelésérõl, valamint a földhaszonbérleti díjak 10 %-os emelésérõl
2017. január 1-jétõl. A helyi adók mértéke és a temetési helyek
díjai nem változnak 2017. január l-jétõl.
A képviselõ-testület felhatalmazást adott polgármester úrnak támogatási kérelem benyújtására az önkormányzatnak az állam
által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (ASP)
történõ kötelezõ csatlakozása finanszírozására.
A Tengelici Sportegyesület Elnöke beszámolt a képviselõknek
az egyesület elmúlt három évi mûködésérõl. A tájékoztató szerint az egyesület taglétszáma évrõl-évre csökken, a bevételek és
kiadások a három év átlagát tekintve 2.400.000.- Ft-ban teljesültek. Az egyesület legnagyobb bevétele az önkormányzati támogatásból származik. A bevételekbõl megvalósult a labdarúgó pálya és környéke rendbetétele, valamint az épületek javítása, festése is.
A tájékoztatót a testület tudomásul vette.
Határozattal elfogadásra került a TEIT Társulási Megállapodásának és a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Az egyebek napirendi pontban döntés született arról, hogy az
ukrajnai Szõlõsgyula községgel – amennyiben az ottani önkormányzat is szeretné-, testvértelepülési kapcsolat felvételére irányuló szándéknyilatkozatot ír alá az önkormányzat.
A képviselõ-testület- alpolgármester úr javaslatára - Gáncs István
polgármester urat a 2016. évben végzett munkája elismeréseként 1 havi illetményének megfelelõ jutalomban részesítette.
Polgármester úr bejelentése szerint a jutalom egy részét adományozásra szeretné fordítani.
Ezt követõen polgármester úr tájékoztatta a testületet az önkormányzat pénzügyi helyzetérõl, a 2017-ben lehetséges pályázatok benyújtásáról, egy felvevõ kamera vásárlásának szükségességérõl, és a körzeti megbízotti státuszról.
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
A teleszoba vasárnap
kivételével 14:00 - 18:00 óra
között látogatható.
Rendszeres programok
minden csütörtök 17 óra:
Horgolókör
Decemberi programok:
december 7. 14 óra. – Kopogó
Mikulás gyermekkoncert
december 14-15-16. – Karácsonyváró napok.
A részletes programot a plakátokról és a minden háztartásba
eljuttatott szórólapról tudhatják
meg.
december 31. – Szilveszteri mulatság

Karácsonyi
Játszóház
A 3T Civil Szervezet az idén
is játszóházat szervez kicsik
és nagyok számára a szünidõ egy napjának szórakoztató
eltöltésére.
Lesz
ugrálóvár, gipszfestés, sorverseny, rodeobika, kézmûves foglalkozás, stb. ÉÉÉs finomságok: zsíroskenyér,
szaloncukor, szörp. Várjuk
nem csak a gyerekeket, de a
szüleiket, nagyszüleiket is,
és a jókedv se maradjon otthon!
Belépés csak
tornacipõben!
Idõpont:
2016. december 29.
11 és 17 óra között.
Helyszín:
Sportcsarnok

SZELEKTÍV HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS:
December 16. – Sárga kuka (mûanyag + fém)
December 16. – Kék kuka (papírhulladék)

Tengelici Hírmondó
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