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2015. november

Kajsza Béla alpolgármester elsõsorban külterületi – kivéve 
Szõlõhegy – lakosok számára telefonos 
egyeztetés alapján: 30/978-0777
Helyszín: Júliamajor Kultúrház

Bátainé Réti Márta elsõsorban a szõlõhegyi lakosok számára 
november 18-án (szerda) 16:30 – 17:30 óráig.
Helyszín: Tengelic – Szõlõhegy Kirendeltség 
épülete, József A. u. 1.

Müller Tamásné november 11-én (szerda) 10.00-11.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház

Szijártó József november 2-án (hétfõ) 17.00-18.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház

Gáncs Tamás József november 20-án (péntek) 16.00-17.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház

Kászpári Károly november 23-án (hétfõ) 18.00-19.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK NOVEMBERBEN

Az 1956-os forradalom Ma-
gyarország népének a sztáli-
nista terror elleni forradalma
és a szovjet megszállás ellen
folytatott szabadságharca,
amely a 20. századi magyar
történelem egyik legmeghatá-
rozóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekrõl
kiinduló békés tüntetésével kezdõdött 1956. október 23-án, és a fegy-
veres felkelõk ellenállásának felmorzsolásával fejezõdött be Csepelen,
november 11-én. A szovjet tankokkal eltaposott és vérbe fojtott magyar
forradalom és szabadságharc eseményeit a Kádár-korszakban ellenfor-
radalomnak minõsítették a korabeli történészek és kommunista politi-
kusok. Azonban 1989-ben fordulat következett: az MSZMP KB történel-

mi albizottságot hozott létre a felszabadulás utáni korszak elemzésére
és 1956 októberi eseményeit egy "oligarchisztikus uralmi forma elleni
népfelkelésként" határozta meg. 

„EGYETÉRTÜNK AZ ELSO” SZABAD ORSZÁGGYU” LÉS KÉPVI-
SELO” IVEL, AKIK ELSO” HATÁROZATUKBAN KIMONDTÁK,
HOGY MAI SZABADSÁGUNK AZ 1956-OS FORRADALMUNK-
BÓL SARJADT KI.” Magyarország alaptörvénye

❖ ❖ ❖
„A rendszert az egész magyar nép söpörte el. (…) A világon páratlan sza-
badságharc volt ez, a fiatal nemzedékkel a népünk élén. A szabadságharc
azért folyt, mert a nemzet szabadon akart dönteni arról, hogy mikép-
pen éljen. Szabadon akar határozni sorsa, államának igazgatása, mun-
kájának értékesítése felõl.” Mindszenty József (1956)

❖ ❖ ❖
„A harcban osztály- és felekezeti különbségek nélkül vett részt az egész
magyar nép, s megrendítõ és csodálatos volt a felkelt nép emberséges,
bölcs és megkülönböztetni kész magatartása, mellyel csupán a leigázó
idegen hatalom és a honi hóhérkülönítményesek ellen fordult.”

Bibó István (1956)
❖ ❖ ❖

„…a hazafiság szelleme, valamint az egyének gondolati és lelkiismereti
szabadság utáni vágya, a saját élet alakításához való jog olyan erõk, me-
lyek belülrõl gyengítik és végül széttörik a szolgaság vasbéklyóit. Nap-
jainkban ezen igazság drámai jeleit tapasztalhatjuk… a hõsi magyar
nép… a Vörös Hadsereg páncélosainak halált osztó tüzével száll szem-
be. Ezek a hazafiak magánál az életnél is többre becsülik a szabadságot.
És minden a szabadságot békében élvezõ ember ünnepélyes kötelessé-
ge, hogy minden igazán hasznos eszközt megragadjon, hogy ne hiába
haljanak meg a szabadságért életüket feláldozók.
J. F. Dulles: Beszéd a dallasi világpolitikai tanács elõtt (1956. október 27.)

TENGELICI ÁLTALÁNOS ISKOLA
1956-RA EMLÉKEZTÜNK

1956. október 23. Ezen a napon tört ki a magyar történelem talán
legdicsõségesebb forradalma és szabadságharca. Ezekre az idõkre
emlékeztettek minket nyolcadikos diákjaink ünnepi mûsorukkal.
Az ünnepély keretében vehették át híradásunkban említett
versenyek helyezettjei az igazgatói dicséretet, illetve az elismerõ
oklevelet.

Ismét karácsonyi ajándék 
„cipõsdoboz” akció 

– Mindazok, akik ajándékaikkal szeretnének
és hozzá tudnak járulni idén is a karácsonyi
cipõsdoboz ajándék akcióhoz, az összegyûjtött
tárgyakat (édesség, ruhanemû, iskolaszer, pi-
pereszer, játék, stb.) csomagolatlanul 2015. de-
cember 11-ig adhatják le Tengelicen a Faluház-
ban, a Polgármesteri Hivatalban és a Könyvtár-
ban, Tengelic-Szõlõhegyen pedig a Kultúrház-
ban. Az összegyûlt adományokat a Szociális Bi-
zottság aktivistái fogják szortírozni és csoma-
golni a rászorult gyermekek száma és kora sze-
rinti mennyiségben és tartalommal. Csomago-

ló papír adományokat is elfogadunk. Köszön-
jük, hogy támogatják akciónkat.

Gáncs Tamás, a Szociális Bizottság elnöke

Szelektív-hulladék elszállítás – november 20.

Házi segítségnyújtás
– Mindazok számára, akik önállóan nem tudják
magukat ellátni, vagy családban élnek, ám csa-
ládtagjaik nem tudnak megfelelõ gondosko-
dást biztosítani (dolgoznak, idõsek, betegek,
stb.), de szeretnének továbbra is otthonukban
maradni, azok számára lehetõség van a házi se-

gítségnyújtás (bevásárlás, ügyintézés, sebellá-
tás, fürdetés, körömápolás, háztartási munka,
stb.) igénybevételére. Jelentkezni a Tengelici
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõ-
ben személyesen, vagy a 74/432-122 telefon-
számon, Tengelic-Szõlõhegyen a Hivatali Ki-
rendeltségen szerda délután, vagy a tanyagond-
noknál lehet egy adatlap kitöltésével. A jelent-
kezést követõen a Szociális Központ munka-
társa egy Önnel egyeztetett idõpontban felke-
resi otthonában és felméri gondozási szükség-
letét. A szolgáltatás díja 2015-ben 200 Ft/óra.
(Napi 1 óra gondozás heti 1000 Ft. költséget je-
lent, de lehetõség van ennél kevesebb órát is
igénybe venni.)
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1956. október 23-ra emlékezünk ❖ Óvodás Szüreti Felvonulás ❖ Decemberi Faluház-program elõzetes

KÖZÉRDEKÛ
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ISKOLAI HÍREK – SZEPTEMBER

Október 3-án tanévindító fesztiválon vettünk részt Telkiben. Ösz-
szesen 18 tanuló és 6 kísérõ indult útnak a sikeres részvétel remé-
nyében. A rendezvényen a meghívott csapatokból öt korcsoport-
ból, összesen 400 gyermeklabdarúgó vett részt. Az idei évben, há-
rom korosztályban is Grassroots-fesztiválon szerepeltek a gyerekek,
míg a két legidõsebb korcsoportban tornarendszerben mérkõztek
meg egymással az együttesek. Több híres volt válogatott labdarú-
góval találkoztak a gyerekek. Remélhetõen ez a találkozás ösztön-
zõen hat késõbbi munkájukra.

Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni önkor-
mányzatunknak, hogy biztosította a buszokat tanulóink és kísérõ-
ik számára.
Eredmények: Tengelic – Iregszemcse 1:3 / Tengelic – Érd 3:1 /
Pásztó – Tengelic 5:4 / Tengelic – Zalaapáti 5:1

A legtöbb gólt (7) Major Zalán szerezte a négy mérkõzés során.
Csapatunk felkészítõje, testnevelõ kollégánk Szabadi Tamás volt.

Budaváriné Balogh Boglárka hírfelelõs

A MAGYAR DIÁKSPORT NAPJA
Idén már ötödik alkalommal vettünk részt a Magyar Diáksport Szövet-
ség által megrendezett programsorozaton, amely minden résztvevõt
mozgásra buzdít. A Magyar Diáksport Napjának rendezvényeihez orszá-
gos szinten több mint 200 ezer, 6-18 éves tanuló csatlakozott. 

Mivel az idõjárás nem kedvezett a szabadtéri sportnak, ezért a
sportcsarnokban tartottuk meg az eltervezett sor-és váltóversenyeket,
amelyek minden tanulót megmozgattak.

Nagy kedvenc volt idén is a tanár/szülõ-diák foci, melyben minden-
ki megcsillogtathatta foci tudását. Szokásos õszi futóversenyünket az
esõre való tekintettel, egy héttel késõbb rendeztük meg. A kitûzött tá-
vot iskolánk összes jelenlévõ tanulója teljesítette.

A kezdeményezés idén is elérte célját; a mozgás öröme mellett a
rendezvény az együvé tartozás örömét is jelentette.

A sportnap keretén belül idén is felavattuk kis mazsoláinkat, akik
immár teljes jogú tagjaivá váltak iskolánknak. Sorversenyekkel és „es-
kütétellel” bizonyították bátorságukat és rátermettségüket.

„A tanórákon mindig odafigyelek, hogy a szüleim rám na-
gyon büszkék legyenek!”

ÜGYESSÉGI CSAPATBAJNOKSÁG –
MEGYEI DÖNTÕ

Szekszárdon 16 iskola részvételével rendezték az általános iskolai
korosztály ügyességi csapatbajnokságának megyei döntõjét szep-
tember 30-án. Annak ellenére, hogy ebben a tanévben a verseny
nem diákolimpiai megmérettetésnek minõsült, minden városkör-
nyék képviseltette magát. Tengelic Zombával közösen indult 

5 versenyszámban indultunk, ebbõl 3-ban (fiú és lány súlylö-
kés, fiú távolugrás) bronzérmet nyertünk. A csapatban iskolánkat
három tanuló képviselte: Nagy Ildikó (alul középen), Csankó
Péter (fent balról elsõ) Sárközi Ádám (balról második).

Október 6-án rendezték a
körzeti mezei futóversenyt
Õcsényben, melyen ismét a
zombai diákokkal alkottunk
közös csapatokat.

I. korcsoportban a lányoknál
Füller Borsika és Gyöngyösi
Lili csapatban 2. helyezést ért
el.

II. korcsoportban szintén a lá-
nyoknál Lusinszki Fruzsina
csapatban 3. helyen végzett. 
A fiúknál Séta Máté és Nagy Jó-
zsef csapatban 3. lett, egyéni-
ben Máté 1. helyen ért célba.

III. korcsoportban a lányoknál Pa-
tai Lilla, Benke Zsóka és Mol-
nár Adrienn csapatban 1. helye-
zést ért el. 
A fiúk – Hábel Gábor és Major
Zalán - szintén a dobogó legtete-
jére állhattak.

IV. korcsoportban a lányoknál
Lukács Erzsébet csapatban az
elõkelõ 2. helyen végzett. 
A fiúk ebben a korcsoportban is
gyõzedelmeskedtek. A csapat tag-
jai: Sárközi Ádám, Horváth Vik-
tor, Tivadar Márk és Csankó
Péter. Egyéniben Ádám a 2. he-
lyet szerezte meg.

MEZEI FUTÓVERSENY ÕCSÉNYBEN
Gratulálunk

tanulóinknak 
a kiváló 
eredmé-

nyekhez!

BOZSIK-PROGRAM TANÉVINDÍTÓ TELKIBEN

Iskolánk vitrinje a 3. helyezettnek járó trófeával, egy újabb díszes serleggel bõvült
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SZÜRETI MULATSÁG A MÉZESKALÁCS ÓVODÁBAN– TENGELIC 2015. OKTÓBER 7

Sohonyai AAttila –– ÉÉdesanya
Ott voltál nekem,
mikor a világ összement,
mikor szélesedett;
ott voltál mindig, ahol kellett.

Köszönöm, hogy nincs adósságom,
csak feléd, csak örök-számodra.
Köszönet érte hogy ott tarthatok,
hogy tiszta szemmel nézhetek a holnapba.
S hogy nem követelsz rajtam ezért
felesleget, kamatot, és sokat;
hogy úgy tanítottál szeretni,
hogyha magadból minden jót
szétosztasz, a legtöbb neked marad.

Köszönöm, hogy nem kesztyûvel
nyúltál soha felém, hogy engedted
az élet ütései után, hogy odatartsam
az arcom másik felét.
S hogy elém nem utat raktál, hanem
célt, hogy azt mondtad mikor
választani kellett, hogy te dönthetsz,
de ne értem, másért, csak magadért!

Köszönöm, hogy a magamra kovácsolt
düh-láncokat mindig puhává tetted,
hogy bennem a betörhetetlenséget
ostor helyett csókokkal szelídítetted.
S hogy nem fedted ellenzõvel le
a szemem, mert azt mondtad,
akit erõbõl terelnek látni az vak marad,
s a világban szivárványra nem lelhet.

...ott vagy velem,
mikor a világ összedõl,
vagy újjászületik,
hogy itt vagy mindig:
Köszönöm!

A Gyönkön élõ, Szekszárdon dolgozó 24
éves Sohonyai Attila versek írásával 16
éves kora óta foglalkozik. Ami azért is
érdekes, mert korábban az iskolá-
ban nemhogy egyetlen kötelezõ
olvasmányt sem olvasott végig, de
egyáltalán nem is kötötte le sem-
mi, ami írott forma volt. Ehhez
képest 17-18 évesen váratlan
fordulat történt, érdeklõdni kez-
dett, méghozzá egyre komo-
lyabban a költészet iránt. Ady
Endre, Szabó Lõrinc, Radnóti
Miklós, Márai Sándor, József At-
tila. 

Önmaga költészetérõl így vall:
„Az én stílusom, ha a versekrõl

beszélek, mentes mindenféle sza-
bálytól és megkötéstõl, nem haszná-
lok semmiféle „muszáj” vagy „kötele-
zõ” szabályszerûséget, teljes mértékig sza-

badon írok úgy, ahogyan nekem jól esik.
A témákat tekintve a hazaszeretet, a

szerelem, és az életrõl való filozofál-
gatás jelenti a pilléreket, de ennek

megítélését inkább az olvasóra
bíznám, az olvasó véleménye a
mérvadó. Nekem az a fontos,
hogy az emberek olvassák eze-
ket a verseket. Nemcsak miat-
tam, hanem azért, mert verset
olvasni jó dolog. Ha pedig va-
laki egy-egy versemben akár
csak két neki tetszõ sort talál,
az minden pénznél többet ér!”

Sohonyai Attila verses vallo-
másaira mintegy 30 érdeklõdõ

volt kíváncsi a Tengelici Faluház-
ban rendezett költõi esten. A verse-

ket elõadták: Pámer Ildikó, Horváth
Józsefné, Tóthné Csapó Sára, Rudolf

Csilla és Molnár József.

SOHONYAI AATTILA KKÖLTO”I EESTJE –– TTENGELIC, 22015. ooktóber 99.

Az õszi ünnepkör legszebb, leglátványosabb eseménye óvodánk-
ban a hagyományos szüreti mulatság. Minden esztendõben, októ-
ber elején szõlõskertté varázsoljuk az óvodánk udvarát. Kicsikkel is,
nagyokkal is sokat beszélgetünk a betakarítási munkákról és a hoz-
zájuk kapcsolódó népszokásokról.

Ebben az évben sem volt ez másképpen: már szeptemberben
megkezdõdött a készülõdés.  A szekrények mélyérõl elõkerültek a
szoknyák, mellények, blúzok, nadrágok, ingek, kalapok, párták.
Összegyûjtöttük az õsz kincseit: gyümölcsöket, terméseket, régi
használati tárgyakat, eszközöket. A zenekar is megkezdte próbáit.

Október 7-én szép napra virradtunk, az idõjárás szerencsére az
idén nem tréfált meg bennünket, még a betegek is meggyógyultak.

Zeneszó mellett, ünneplõ ruhában vonultunk az óvoda elé, ahol
a nagycsoportosok kedves mûsorukkal felidézték a régi szüretek
vidám hangulatát. A mulatozó menetet csikósok vezették az iskola
udvarára, ahol mindenki megtapasztalhatta a táncházak fergete-
ges élményét. Együtt ropta felnõtt, gyerek! „Fáradalmainkat” a fo-
gatokon pihentük ki. Végigkocsikáztunk a faluban, mindenki nagy
örömére. 

Rendezvényünk egyik érdekessége volt, hogy ezen a napon ven-
dégül láttunk egy Svájcban élõ, éppen Szõlõhegyen vendégeskedõ
magyar származású családot. A három gyerek velünk együtt ün-
neplõbe öltözött és tevékenyen részt vettek a nap eseményein, hi-
szen jól beszélnek és értenek magyarul. A legfiatalabb lányka nem
is akarta levenni a szép csõszlány ruhát, annyira tetszett neki…

Évek óta a legszínesebb, legtöbb élményt adó rendezvény volt
az idei szüreti bál. Köszönet érte a résztvevõknek, segítõknek, tá-
mogatóknak:

❖ a Tengelici Mézeskalács Óvoda valamennyi óvodásának, a
Maci csoportos gyerekeknek

❖ az óvoda dolgozóinak, Csiki Gyula néptánc oktatónak
❖ szülõknek, nagyszülõknek, családoknak
❖ Szabó Józsefnek és zenekarának
❖ Kolep Ingrid vezette iskolai néptánc szakkörös gyerekek-

nek
❖ Tóth Gábor (Kölesd), Király János, Pámer Ádám , Pámer At-

tila, Szabó József, Földi József, Drenovácz Gábor  fogato-
soknak

❖ helyi általános iskola diákjainak, nevelõiknek
❖ minden érdeklõdõnek, vendégnek, akik személyes jelenlét-

ükkel, támogatásukkal hozzájárultak szüreti mulatságunk
sikeres megszervezéséhez.

Huber Péterné óvodavezetõ (további képek Tengelic honlapján találhatók)
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ

CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284

7054 Tengelic
Rákóczi u. 8.

Rendelési iidõ - ÚÚJ:
Tengelic

Hétfõ 08:30 – 12:30
Ezen belül gyermekrendelés

08:30 – 10:00
Kedd 12:00 – 16:00
Szerda - gyermekrendelés

08:30 – 10:30
Csütörtök 08:30 – 11:30
Péntek 08:30 – 12:30

Tengelic-SSzõlõhegy
Szerda 11:30 – 14:30

Egyéb ttudnivalók aa mminden
háztartásba eeljuttatott

szórólapon oolvashatók!

FOGORVOS
Szepptemmberr 228-ttól iismmét 
TTennggelic, RRákóczi uu. 88.
Kedd: 115:00 –– 220:00

Csütörtök: 009:00 –– 114:00

Csecsemõ ttanácsadás
Kedd  08:00 – 10:00

Iskolaorvosi rrendelés
Csütörtök 11:00 - 12.00

Belgyógyászati sszakrendelés
Szerda 10:00 - 12:00

Házigondozó
Dóczi Mária: 06-20/251-1010

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva ttartás:

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)

ORVOSI
RENDELÕ
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Tengelici Hírmondó Kiadja: Mediaworks Regionális Kiadó Kft. Tolna megyei irodája • A Tolnai Népújság melléklete 

Szerkesztőség címe: 7054 Tengelic, Rákóczi u. 11. • E-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu. 

Tördelés: Árki Attila• Nyomtatás: Böcz Nyomda, Szekszárd. Felelős vezető: Böcz Sándor

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 14:00 - 15:00

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 pprogramok
minden csütörtök 17 óra:

Horgolókör
minden péntek 16 óra:

Gyerekfoglalkozás
minden péntek 18 óra: Ultiparti

Novemberi pprogramok:
november 6. 16 óra – Idõsek nnap-
ja - mûsor budapesti mûvészekkel

november 14. 20 óra - Márton
napi llibator – befûtjük a falu ke-
mencéjét. Belépõ: 1000 Ft/fõ,
elõzetes jelentkezéssel.

november 28. egész nap - II. FFA-
LUSI DDISZNÓTOR Belépõ: 2000
Ft/fõ, elõzetes jelentkezéssel.

Indul a „Nagyi-PPapi NNet” - kezdõ
számítógépes tanfolyam az idõ-
sebb korosztálynak

Decemberi eelõzetes:
december 5. - 10 óra: I. TTengelici
Mikulásfutás; 

december 5. - 16. óra: Mikulás
délután az igazi Mikulással.

december 10-11-12:
Betlehemezés. Gyermekcsoport-
tal bekopog-tatunk néhány ten-
gelici családhoz.
Mackókiállítás.
Figyeljék a plakátokat!

december 17., 18., 19.:
Hagyományos karácsonyváró
napok.

december 31.: Óévbúcsúztató
mulatság.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

A 2015. október 27-i soros ülésen a Képviselõ-testület 7 napirendi
pontot tárgyalt meg, melynek során 1 rendeletet alkotott és 7 ha-
tározatot hozott.
Módosításra került az önkormányzat 2015. évi költségvetési ren-
delete, melynek során a költségvetés bevételi és kiadási fõössze-
ge 24.539 e Ft-tal emelkedett. A módosított elõirányzat így
356.540 e Ft lett.
Új háziorvosi feladat-ellátási szerzõdést fogadtak el a képviselõk. En-
nek oka, hogy változott a háziorvosi rendelés ideje illetve a jelenle-
gi szerzõdés aláírása óta változtak a jogszabályok is.
A MECSEKÉRC Zrt-vel kötött, ideiglenes észlelõkút létesítésével
kapcsolatos – 2015. augusztus 25-én elfogadott – megállapodást ki
kellett egészíteni, melyhez hozzájárult a testület.
Döntés született a tengelici általános iskola következõ évi felvételi
körzetének megállapításáról. A Tolna Megyei Kormányhivatal által
megküldött tervezet szerint az iskola felvételi körzete: Tengelic tel-
jes közigazgatási területe, melyet a képviselõk jóváhagytak. 
A képviselõ-testület határozattal kijelölte a tengelici 0175/5 hrsz-ú
legelõ és szántó mûvelési ágú önkormányzati ingatlant haszonbér-
be adásra 2016. január 1-jétõl 5 évre.
Az egyebek napirendi ponton belül a testület értékesítésre kijelöl-
te az önkormányzat által kommunális feladatok ellátására használt
Mazda kisteherautót és határozata szerint vásárol egy fiatalabb és
több funkciós kisteherautót. Egyidejûleg felhatalmazta a polgár-
mestert az értékesítésre és a beszerzésre az önkormányzat vagyon-
rendeletének megfelelõen.
A nyilvános ülés végén a polgármester tájékoztatta a képviselõ-tes-
tületet a Jövõnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Kuratóriu-
mi tagságának változásáról, a Paks-Kölesd összekötõ út felújításáról,
az önkormányzat pénzügyi helyzetérõl.
Zárt ülésen született döntés arról, hogy Földi Gábor László és Föl-
di Dorottya elsõ lakáshoz jutók támogatásában részesül.

JEGYZÕI KÖZLEMÉNYEK

Felhívom a figyelmüket, hogy Tengelic Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének 6/2011(III.24) önkormányzati rendelet
(SzMSz) 27/A.§-a  alapján társadalmi egyeztetés keretében bárki vé-
leményt nyilváníthat az önkormányzati rendelet-tervezetekrõl. A
tervezeteket elfogadásuk elõtt közzé tesszük, mind a Tengelici Pol-
gármesteri Hivatal hirdetõtábláján, mind a www.tengelic.hu hon-
lapon az önkormányzat/rendelet-tervezetek menüpontban. 

***
Tájékoztató a növények telekhatártól való minimális tele-

pítési távolságáról
Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testületének  a község
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatá-
nak megállapításáról szóló 2/2006 (II.16) önkormányzati rendelet
alapján a növények telekhatártól való minimális telepítési távolsága:

a) sövény, cserje esetén: 1,0 méter
b) fa esetén:

külterületen a fa teljes kifejletkor várható 
koronaátmérõjének 2/3 része
belterületen a fa teljes kifejletkor várható 
koronaátmérõjének 1/3 része

c) erõsen sarjadzó tövû cserje esetén: 2,0 méter

***
A levegõ védelmérõl szóló 306/2010.(XII.23.) Kormányrendelet
4.§. és 27.§.(2) bekezdése értelmében:
„ … háztartási fûtõberendezésben csak háztartásban keletkezõ pa-
pírhulladék és veszélyesnek nem minõsülõ, kezeletlen fahulladék
égethetõ el, minden más hulladék égetése tilos! A kormányrende-
let 34. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a leve-
gõvédelmi követelményt megsértõkkel szemben levegõtisztaság-vé-
delmi bírságot szab ki.


