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TARTALOMBÓL:

MVM Paks II. lakossági fórum meghívó ❖ Képviselõi fogadóórák ❖ Rajzverseny díjazottak

Tisztelt Tengelici Lakos!
Az új atomerõmûvi blokkok létesítésére létrehozott MVM Paks II. Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. a környezetvédelmi engedélyezés keretében összesen
40 településen tart lakossági fórumot, köztük Tengelicen.
A lakossági fórum témái:
Az új atomerõmûvi blokkok létesítését
szolgáló beruházás aktuális állapota
A környezetvédelmi engedélyezés
és a Környezeti Hatástanulmány részletei
A lakossági fórum helyszíne és idõpontja:
7054 Tengelic, Petõfi Sándor u. 9., Faluház
2015. április 20., 17:00
Az elõadásokat követõen felteheti kérdéseit és megoszthatja véleményét Társaságunk vezetõivel.
Kérjük, vegyen részt a lakossági fórumon, hogy elsõ kézbõl értesülhessen az évszázad legjelentõsebb
ipari beruházásáról!
Tisztelettel
Mittler István
kommunikációs igazgató
MVM Paks II. Atomerõmû Fejlesztõ Zrt.

A növényi hulladékégetés tûzvédelmi
szabályairól és a tûzgyújtási tilalomról
TÁJÉKOZTATÓ
A 2015. március 5-én hatályba lépett 54/2014. (XII.5.)
BM rendelettel kiadott országos tûzvédelmi szabályzat
(OTSZ) szabadtéri tûzgyújtásra vonatkozó része jelentõsen változott. A növényi hulladék égetése belterületen és külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok
betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges. Általános szabály, hogy a lábon álló növényzet,
tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék égetése tilos. Belterületi ingatlanok vonatkozásában azonban az önkormányzat rendeletében szabályozhatja, feltételekhez kötve megengedheti az avar
és kerti hulladékok égetését. Azonban azokon a településéken, ahol ez nem szabályozott ott továbbra is tilos
belterületen égetni. Mivel Tengelicen önkormányzati
rendelet szabályozza az avar és kerti hulladék égetését,
így a rendelet alapján szerda és szombat délután továbbra is engedélyezett azok égetése.
A külterületi ingatlanok vonatkozásában az OTSZ
az irányított égetést lehetõvé teszi, de azt elõzetesen
a tûzvédelmi hatóság engedélyéhez köti. A kérelmet
az égetés tervezett idõpontját megelõzõ 10. napig
be kell nyújtani az illetékes tûzvédelmi hatósághoz
(Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez), aki azt
5 munkanapon belül elbírálja.
Tolnai Lászlóné jegyzõ

2015. március 15-i
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NÉPFÕISKOLA – TENGELIC 2014 - 2015
XII. alka
alomma
al tarttottta évzzáró ünnepi elõa
adássátt a Tengelicci Népffõisskola
a. Ebben a tanévben novemberttõl márcciussig
10 szerda
ai napon vártta hallga
atóitt 17 óráttól.
Elsõként Pohner Edit gyöngyékszereit csodálhattuk meg,
melyekhez Füller Tímea válogatott
verseket,
dalokat
„Gyöngy az idõ” címmel. Ezután Gruber László a Bonyhádi
Petõfi Sándor Evangélikus
Gimnázium tanára mondta el
élményeit, személyes tapasztalatait Etiópiáról.
A téli szünet után januárban, kitekintéssel kezdtük az
évet környékünkön lévõ tele-

pülések felé és egy kicsit a
múltba is.
Dobri István, Nagydorog volt
polgármestere a 240 éves nagydorogi református templom
történetét beszélte el. Rohn Mátyás, Györköny volt polgármestere pedig szülõfaluja múltját,
és jelenét. Majd Kászpári Károly a „Régi idõk mozija”-ból vetített néhány filmet.
Februárban Farkas Dénes a
vadászat történetét mesélte el
a kezdetektõl napjainkig.
Örömteli, hogy idén ismét
találkozhattunk Ifjú Tudorokkal. Az pedig büszkeséggel
töltött el bennünket, hogy a
tengelic-szõlõhegyi Bogdán
Nikolett is köztük volt. Osztálytársával, Feil Gáborral az

ókori indiai matematikát mutatták be nekünk, mely elõadással arany minõsítést szereztek a válogatón.
A következõ héten mesés,
zenés elmélkedést folytattunk
az élet nagy dolgairól, ,,Szerelem, szerelem…” címmel,
Füller Tímea válogatásában.
Provence-ba is eljutottunk
személyes élményeken keresztül, Rillné Csapó Etelka
segítségével. Március 4-én, az
évzáró ünnepi alkalmon
Rembrandt életét és festészetét ismerhettük meg Gazdag
Ferenc pusztahencsei tanár
elõadásában. Idén tõle vehették át okleveleiket a leghûségesebb hallgatók, akik szám
szerint 15-en voltak.

Ezúton szeretném megköszönni elõadóinknak, hogy
megosztották velünk tudásukat, tapasztalataikat, élményeiket. Visszavárjuk õket.
Továbbra is szívesen várjuk
azokat, akik szeretnék megosztani velünk saját élményeiket, kutatásaikat.
Végül köszönöm a hallgatóságnak, akik rendszeres részvételükkel és érdeklõdõ figyelmükkel életben tartották
ezt a kis közösséget.
Jó pihenést, felkészülést kívánok mindenkinek. Találkozunk novemberben a XIII. évfolyam elõadásain.
Tóthné Csapó Sára
könyvtáros

JELES NAPOK – ÁPRILIS
Magyar Költészet Napja – április 11.

A Föld Napja – április 22.
Föld napja alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a bioszféra pusztulására, az ipari szennyezés veszélyeire, az õserdõk kiirtásának, a sivatagok terjeszkedésének, az üvegházhatás, az ózonlyukak, a veszélyes hulladékok, a túlnépesedés, a savas esõ, az óceánok
szennyezettségének stb. következményeire.
Az ötlet Denis Hayes amerikai egyetemistától származik, aki
1970. április 22-én mozgalmat indított a Föld természeti környezetének megóvására. Már mozgalmának megindításakor
több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az
egész Földre kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom.
2009-ben Evo Morales bolíviai elnök kezdeményezésére az
ENSZ április 22-ét a „Földanya Nemzetközi Napjá”-vá nyilvánította. Magyarországon 1990 óta rendezik meg.

„Nem szükséges, hogy én
írjak verset, de úgy látszik,
szükséges, hogy vers
irassék, különben meggörbülne a világ gyémánttengelye.”
József Attila
József Attila Budapesten, 1905. április 11-én látta meg a napvilágot. Huszadik századi magyar költõ, a magyar költészet egyik
legkiemelkedõbb alakja. Hazánkban 1964. óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a költészet napját. Ebbõl
az alkalomból minden évben irodalmi elõadóestekkel, könyvbemutatókkal, költõtalálkozókkal és –versenyekkel, versolvasó
maratonokkal tisztelgünk a tragikus sorsú poéta emléke és a magyar líra elõtt.
„Mikor meghalt, nem volt semmije. És ma – költõk tudják
csak igazán! – egész világ a birtoka: fûszálak és csillagok, sõt a
szótár egyes szavai, amiket büntetlenül senki többé el nem vehet tõle.”
Pilinszky János: József Attila emlékkönyvébe

A Föld Napja mozgalom egyik jelmondata: „Ki mondta,
hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”
A Föld Napja eseménysorába szervesen illeszkedik a
TESZEDD mozgalom akció programja, melyre ez évben május
15-16-17-én kerül sor. Ezeken a napokon önkéntesek ezrei
gyûjtik a szemetet országszerte a tiszta Magyarországért. Az
akcióhoz bárki csatlakozhat az www.teszedd.hu WEB oldalon
történõ regisztráció révén. Az akciónapokon túl pedig mindenki életvitel szinten tehet a szemétmentes környezetért,
gyûjtheti szelektíven a háztartási hulladékot, küzdhet az illegális szemétlerakók ellen, nevelheti gyermekét a környezettudatos életmódra.
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RAJZVERSENY TENGELICRÕL
A 3T Civil Szervezet rajzpályázatot hirdetett Tengelicrõl. A legeredményesebb alkotások elkészítõi és a legfiatalabb résztvevõ ajándékcsomagot kaptak.

FELHÍVÁS
Hobby-gyûjtõk napja
A 3T Civil Szervezet keresi azokat a
hobby-gyûjtõket, akik szívesen megmutatnák a nagyközönségnek kincseiket, pl: érem, képeslap, szalvéta,
bélyeg stb.
Jelentkezni lehet április 30-ig személyesen Õri Zsuzsannánál (telefon:
70/636-22-74) vagy bármely 3T tagnál.

KÖZÉRDEKÛ
Szelektív-hulladék elszállítás – A
legközelebbi szelektív-hulladék elszállítás idõpontja: április 17.

***

Áramszünet – Hálózatkorszerûsítés
miatt 2015. április 15-én 8 órától 16
óráig áramszünet lesz TengelicSzõlõhegy, Felsõtengelic, az Orchidea
Hotel és a Gyümölcsös teljes terültén, valamint 2015. április 16-án és
17-én 8 órától 16 óráig TengelicSzõlõhegy teljes területén. A áramszünet ideje alatt az áramszolgáltató
engedélye nélkül aggregátort használni szigorúan TILOS!
Tolnai Lászlóné jegyzõ

A díjazottak: Kászpári Csongor: Tengelice
Müller Evelin: Tengelic címere
Szabó Gergõ: CBA
és Szabó Emese

***

Iskolai beiratkozás idõpontja
- A Tolna Megyei Kormányhivatal tájékoztatása értelmében a 2015/2016.
tanév elsõ osztályos tanulóinak
beíratása idõpontja:
2015. április 16. (csütörtök)
8.00 h- 19.00 h-ig
április 17. (péntek)
8.00 h- 18.00 h-ig
Helye: az iskolatitkári iroda.
Kérjük, a beíratáshoz hozza magával
a gyermek személyi azonosító kártyáját (vagy születési anyakönyvi kivonatát) és lakcím- ill. TAJ-kártyáját, valamint az óvodai szakvéleményt.
Szijártó József tagiskola vezetõ

ÁPRILIS
A téli takarást, pl. száraz ágakat, el kell távolítani, mert kihajtanak, és károkat okozhatnak.
Ha a talaj kiszáradt, minden növény ültethetõ. A kiültetéshez felhõs napokat válasszunk. Fontos, hogy a növények gyökereit elõzetesen beáztassuk. A dáliagumókat
nagyobb távolságban helyezzük a tápanyagban gazdag földbe. Most ültethetjük el a
kardvirág gumóit is. Mivel fagyérzékenyek,
ezért csak a fagyosszentek után hajtanak ki.
Áprilisban számos egynyári virág magja
vethetõ: pl. õszirózsa, szürkés ördögszem. A
nagyobb méretû egynyári virágokat enyhe
idõben már ki lehet ültetni. Napos idõben a
balkon- és dézsás növényeket is szoktathat-

A KISKERTBEN

juk a szabad levegõhöz, de ne tegyük ki
erõs napsugárzásnak
Idõszerû a gyeppótlók és a június után
virágzó évelõk tõosztása. A többi évelõt
jobb, ha virágzás után vagy õsszel osztjuk
szét, különben megakadályozzuk vagy korlátozzuk a virágzást.
A gyepápolás elsõ lépései: alaptrágyázás,
ill. nitrogénben gazdag tavaszi trágyázás
szerves trágyával, beöntözés, a gyeplevegõztetõt csak az elsõ nyírás után használjuk.
Április végén lehet kezdeni a fûmag vetését.
Az elsõ fûnyíráskor semmi esetre se vágjuk le a tavasszal virágzó hagymások leveleit (nárcisz vagy krókusz), a leveleknek elõször vissza kell húzódniuk.

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás
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ORVOSI
RENDELÕ
CSALÁDORVOS
Drr. Döm
mötörr Zita
a
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284
Rendelési idõ:
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. Vékás Júlia
a Andrea
a
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/532-004

Rendelési idõ
2015. február 1-ttõl:
Kedd
15:00 - 20:00
Csütörtök
9:00 - 14:00
Csecsemõ tanácsadás
Kedd
8:00 - 10:00
Iskolaorvosi rendelés
Csütörtök
11:00 - 12.00
Belgyógyászati szakrendelés
Szerda
10:00 - 12:00
Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.
(evangélikus parókia)
Nyitva tartás:
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)

K ÉPVISELÕ -TESTÜLETI

ÜLÉS

ÖSSZEFOGLALÓ
Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete 2015. március
17-én tartotta soron következõ ülését.
A testület elõször az önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló rendeletet módosította. A módosítást egyrészt törvényi változások indokolták, másrészt pedig az, hogy 2015. május hónaptól kéthavonta a képviselõk fogadóórát tartanak a lakosság részére. A fogadóórák idõpontja az önkormányzati rendelet mellett a Tengelici Hírmondóban is közzétételre kerül.
A következõ napirendi pontok során a képviselõk elfogadták a civil
szervezeteknek nyújtott 2014. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló beszámolókat, valamint elbírálták - a civil szervezetek kérelme alapján – a 2015. évi önkormányzati támogatásokat.
A civil szervezetek 2015-ben összesen 4.300.000.-Ft támogatásra számíthatnak az önkormányzattól, melyet elsõsorban mûködésre fordítanak.
Döntés született az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról. Jelen állapot szerint az önkormányzat 2015-ben nem tervez közbeszerzést.
Meghatározásra került az óvodai beiratkozás idõpontja a 2015/2016-os
nevelési évre. Ennek alapján 2015. május 5-én, 6-án és 7-én 8.00-16.00 óra
között írathatják be a szülõk a gyermekeiket a Mézeskalács Óvodába.
Az egyebek napirendi pontban a község vezetése határozatot hozott a
fogorvosi pályázat kiírásáról, Paks Város Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet-tervezetének véleményezésérõl, valamint arról, hogy 2015.március 18-tól Tóth István Kossuth u. 57. szám
alatti lakost kinevezi az önkormányzatnál karbantartó munkakörbe.
Zárt ülésen tárgyalta a képviselõ-testület a mûvelõdésszervezõ állásra
beérkezett pályázatokat.
A tárgyalás eredményeként a képviselõk Pámer Ildikó Rákóczi u.6.
szám alatti lakos kinevezésérõl döntöttek. Pámer Ildikó 2015. július 1.
napjától látja majd el a mûvelõdésszervezõi feladatokat.

Képviselõi fogadóórák
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: 16:30
– 17:30 óráig
Helyszín: Tengelic – Szõlõhegy Kirendeltség épülete
József A. u. 1.
3. Müller Tamásné képviselõ minden páratlan hónap
2. szerdája 10.00-11.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ
7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650
NYITVA TARTÁS
14:00 - 20:00
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
Hétfõ
Kedd

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

KÖNYVTÁR
9:00 - 14:00
10:00 - 1 6:00
13:00 - 16:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00

A teleszoba vasárnap kivételével
14:00 - 18:00 óra között látogatható. A fenti idõpontokon kívül
a rendezvények idõpontjának
függvényében tartunk nyitva.
További elérhetõségek:
Az új mûvelõdésszervezõ
kinevezéséig ideiglenesen
Tóthné Csapó Sára.
Tel.: 06-30/600-8912.
E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu
Áprilisi programok:

április 10. 18 óra –

KÖLTÉSZET NAPJA
110 vers felolvasásával ünnepeljük József Attila születésének 110.
évfordulóját.
Április 7-ig várjuk versbarátaink
jelentkezését:
Tóthné Csapó Sára:
74/532-003, 74/675-650,
06-30/600-8912
Horváthné Márta:
06-70/598-9718

4. Szijártó József képviselõ minden páratlan hónap 1.
hétfõje 17.00-18.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház
5. Gáncs Tamás József képviselõ minden páratlan
hónap 3. péntekje 16.00-17.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház
6. Kászpári Károly képviselõ minden páratlan hónap
4. hétfõje 18.00-19.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház
Tolnai Lászlóné jegyzõ
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