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KÖZÉRDEKÛ
SZEMÉTGYÛJTÉS
Április 22. a Föld napja, melynek célja, hogy
különféle akciókkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Önkormányzatunk ez
évben is csatlakozni kíván a mozgalomhoz és
április 14-re szemétgyûjtési akciót szervez, hogy
köztereinket, bekötõ útjainkat, az árkokat megtisztítsuk. Az akció napján a Magyar Közút Zrt.
szemétgyûjtõ zsákokat, láthatósági mellényeket és
kesztyûket biztosít az akcióban résztvevõknek, és
gondoskodik az összegyûjtött szemét ingyenes
elszállításáról. 14-ét megelõzõen is lehet szemetet
gyûjteni, de az elszállítás ebben az esetben is április 14. Várjuk a lakosság, a civil szervezetek, az
iskolai csoportok jelentkezését. Részvételi szándékukat kérjük, jelezzék az Önkormányzatnál.

OKTATÁSI INTÉZMÉNYI HÍREK
MÁRCIUS 15. ÜNNEPÉN
Legújabb kori hagyományaink szerint, a település és iskolája alapítása 100. évét jelképező
emlékparkban kezdődött a községi megemlékezés. A zászló- és kokárdadíszbe öltözött
faluközpontban óvodás „huszárok” felvezetésével sorakozott az iskola és az ünnepélyre
érkező vendégsereg. Óvodásaink verssel, a kórus katonadallal emlékezett ’48 hőseire.

MEZÕÕR SZOLGÁLAT

2012. március elsõ napjaiban kezdte meg tevékenységét Károly József (Tel: 06-30/2926772)
mezõõr, akinek feladata Tengelic teljes
közigazgatási területén a termõföldek, legelõk,
rétek õrzése megelõzés célzattal. A mezõõr tevékenységéhez rendelkezik a szükséges felszereléssel (igazolvány ,távcsõ, fényképezõgép,
fegyver, terepjáró motor), munkaideje kötetlen és
közvetlen kapcsolatban áll a rendõrséggel. A
mezõõr hatósági személy, aki bárhol, bármikor
megjelenhet, kérdéseket tehet fel és igazoltathat.
Szabálysértés esetén jegyzõkönyvet vesz fel,
melyet intézkedésre tovább küld az illetékes
hatóságnak. A mezõõr munkájának megakadályozása szabálysértési esetnek minõsül.

A községi emléktáblánál a jövő nemzedéke koszorúzott.

Az ünnepség a Petőfi Sándor faluházban folytatódott, ahol az ünnepi megemlékezést
Gáncs István polgármester úr nyitotta meg.

TÛZGYÚJTÁS

A kerti hulladék elégetését önkormányzati rendelet
szabályozza. A szabályzat szerint kerti hulladékot
hetente 2 alkalommal lehet égetni, szerdán és
szombaton 13 és 20 óra között. Országos,
általános érvényû tûzgyújtási tilalom és viharos
szél esetén TILOS az égetés. Ez idáig számos
panasz érkezett a szabályzat nem, vagy nem pontos betartása kapcsán. A jószomszédi viszony és a
tûzesetek megelõzése végett kérjük a lakosságot a
szabályzat pontos betartására.
Gáncs István polgármester beszédében az ünnep jelentőségét méltatta
KISTÉRSÉGI PROGRAMOK

Április 21: Õcsényi lovasverseny - Rózsa tanya.
Április 21: Bátai Hímestojás Fesztivál - Bátai Tájház.
Április 21-22: Tolna, Bezerédj Napok - Bezerédj
Pál Szabadidõközpont.

Ez követően a jelenlévőket a forradalomhoz méltó igazi szívhez szóló, lélekemelő műsorral
ajándékozták meg a 6. osztályosok. Kolep Ingrid osztályfőnök, Farkas Zsuzsanna kórusvezető, Szabó Dávid és Szabó József szakkörvezetők tanítványainak kimagasló produkcióját
kitörő tapssal jutalmazta a közönség.

Tengelic

A 6. osztályosok forradalmat idéző mûsora

Első alkalommal szólalt meg együtt az iskolai kórus és a
tanév elején indított citera és gitárszakkör alkalmi
zenekara, nem kis meglepetést okozva.

Az ünnepély végén a mi kis „hőseinket”, házi tanulmányi versenyeink győzteseit jutalmaztuk.
A magyarból (nyelvtan-helyesírás, szövegértés), matematikából, történelemből, német nyelvből
és ének-zenéből lebonyolított többfordulós versenyen, ha nem is vérrel és verejtékkel, de nagyon
komoly kitartással és szorgalommal kellett megharcolni az eredményekért. 42 könyv és 84 oklevél talált gazdára.
A győztesek között kiemelkedő teljesítményt nyújtottak:
• Major Zalán 2. osztályos, • Hábel Gábor 3. osztályos,
• Füller Anna és Hausmann András 5. osztályos,
• Szijártó Szabolcs 6. osztályos tanulók, akik két-két tantárgyból, valamint
• Mészáros Kinga és Rudolf Írisz 7. osztályos tanulók, akik három tantárgyból is első helyezést szereztek.

ELSÕ OSZTÁLYOSOK BEÍRATÁSA
Iskolánkban az első osztályosok beíratásának időpontja és helye:
2012.április 16-17., naponta 8-16 h között az igazgatói irodában.

„Óvodánktól búcsúzunk, iskolába indulunk”
Március- április hónap országszerte az első osztályosok iskolai beiratkozása időszaka. A nagy kérdés: menni vagy maradni, a korhatárt betöltők többségénél ekkorra már eldől. Egyre többen kérnek tanácsot az óvó nénitől, a
tanító nénitől, hogy gyermekük megkezdje-e iskolai tanulmányait vagy maradjon még egy évet az óvodában. Vannak esetek, amikor nincs egyértelmű
válasz, hiszen ahány gyerek, annyi folyamatosan változó, fejlődő személyiség.
Vitás esetben gyógypedagógus szakemberek, a nevelési tanácsadó vagy a
tanulási képességvizsgáló bizottság javaslata lehet a döntő. Álljon itt néhány
szempont, óvodapedagógusaink néhány tanácsa, melyet érdemes mérlegelni
a helyes döntés meghozatalakor:
Az iskolaérettség főbb ismérvei:
• tudjon legalább 20-25 percig egy dologra figyelni,
• fogadja el a felnőtt irányítását és azt is, hogy nem mindig az ő kedve szerint
történnek a dolgok,
• tisztán, érthetően beszéljen,
• nem csak a mozgásos játék köti le a figyelmét, hanem szereti, ha mesélnek
neki, szívesen forgatja a könyveket, érdeklődik az őt körülvevő környezetről,
világról, sokat kérdez, szívesen rajzol, szereti a táras- és szabályjátékokat,
• nem igényli a délutáni alvást,
• jól együttműködik társaival, a felnőttekkel, részt vesz a mindennapi tevékenységben.
A gyermek örömmel fog iskolába menni ha:
• megértjük és elfogadjuk, hogy minden hétköznapinak tűnő együttlét lelkük
gyarapodásához, érzelmi életük gazdagodásához, értelmük fejlődéséhez
vezet.
• az óvodás gyermekkel játszunk, mesélünk neki, beszélgetünk vele, érdeklődését nyitogatjuk a világra (válaszolunk kérdéseire, megbeszéljük a TV-ben
látottakat, stb.) , eszközökről gondoskodunk, hogy kedve szerint gyurmázzon,
rajzoljon, vágjon ki papírból formákat, színezzen, ragasszon, stb.)
Ebben a tanévben 16 kisgyermek búcsúzik el óvodánktól és kezdi meg
tanulmányait az első osztályban, Farkas Zsuzsanna osztályfőnök irányítása
mellett. Bízunk benne, hogy már az első naptól kezdve jól érzik magukat új
környezetükben és sikeresen helytállnak a betűk és számok csodás világában!
Szíjártó József iskola igazgató

Futóversennyel is emlékeztünk a forradalom hőseire

Lusinszki Annamária 4. osztályos tanuló egyedülálló teljesítményt nyújtva, négy tantárgyból ért el első helyezést.

Iskolánk PAPÍRGYÛJTÉSI AKCIÓ-t szervez
Időpont: 2012. április 23. hétfő
Csak papírt (fémet nem) gyűjtünk a régi iskola udvarán felállított
konténerbe. A papírt nem kell fajtánként válogatni. Célszerű
zsákban, nagyobb dobozban vagy összekötve leadni. A tanulókkal 12.30-15.45 óra között tervezzük a gyűjtést, de már 8 órától
várjuk azokat, akiknek lehetősége van saját járművel a papírhulladék ideszállítására. A bejelentett, nagyobb mennyiségű
papírért házhoz megyünk. Kérjük községünk lakosságát, aki szívesen támogatná e nemes célt, jelezze személyesen az iskolának vagy a gyerekeken keresztül az osztályfőnököknek!
A gyűjtésből származó bevételt az osztályközösségek saját
céljaikra fordíthatják. Diákönkormányzatunk előre is köszöni a
segítségüket!

VIRÁGOM-VIRÁGOM
Szép és tartós virág a vázában
Csak egy kis odafigyelés, és sokáig gyönyörködhetünk vázába
tett, ajándékba kapott, vagy magunk által szedett csokrokban.
Elsődleges fontosságú a váza tisztasága: Domestossal vagy
hypóval fertőtlenítsük, majd alaposan öblítsük ki. Ezután:
• Távolítsuk el a virágszárról azokat a leveleket, melyek a
vízbe érnének;
• Éles késsel ferdén vágjunk le 1 cm-t a virág száráról, hogy
minél nagyobb felületen tudjon a virág vizet felszívni.
Csokor esetén a kiegészítő zöldekkel is így járjunk el;
• Tegyünka vízbe vágott virág tartósító szert (virágboltban kapható);
• Fásszárú növények (orgona, aranyeső, stb.) szárát kb. 10
cm hosszan kalapáccsal ütögessük meg;
• Üreges szárú, nyálkát tartalmazó növények (nárcisz,szegfű,
stb.) szárát tegyük meleg vízbe és rázzuk ki belőle a nyálkát,
majd vágjuk vissza és tegyük a vázába, hideg vízbe;
• Lehetőleg minden nap végezzük el a visszavágást és cseréljünk vizet. Ahányszor ezt megtesszük, annyi nappal hoszszabbítjuk meg virágunk életét.
A szép és egészséges virág látványa megszépíti életünket.
Sok-sok örömet kívánok ehhez.
Jilling Ferencné

április

BEMUTATKOZIK A TENGELICI POLGÁRÕR EGYESÜLET
Tisztelt Olvasónk! Hölgyeim és Uraim!
Négy esztendeje Tengelic nagyközségben
megalakult a Tengelici Polgárőr Egyesület. E
kis csapat magját akkor 14 fő képezte, ma
már 18-an vagyunk, de kevesen! Így kezdem,
hogy kevesen vagyunk, főleg a fiatalabb nemzedék hiányzik! A kicsi, de lelkes mag akkor
„második nekifutásra” alakult meg, mert az
első próbálkozás papírhajója a bürokrácia hullámos tengerén elsüllyedt...
Négy esztendeje többedmagammal kitaláltuk, hogy mégis csak kellene egy működő polgárőrség a település szolgálatában. Felkerestem
Gáncs István polgármester urat - akkor, mint
képviselő -, hogy támogasson ebben a kérésben,
mert én szívesen újjászervezném. Zöld jelzést
kaptunk polgármester úrtól, így két volt rendőrtiszt, Szinger Árpád ny. r. őrnagy, Németh János
ny. r. fhgy. és Őri Antal az első szervező segítségével, valamint természetesen az önkéntesekkel
létrehoztuk az új szervezetet.
A bürokrácia igen nehéz útvonalát végigjárva
három esztendeje sikerült végre a Cégbíróságon
bejegyeztetnünk Polgárőrségünket. Küzdelmes
időszak volt egy önkéntes, ingyenes szervezet
részéről, hogy leküzdje a magyar végtelen hivatalnok rendszert!
Kedves Olvasó!
Ma két polgárőrség működik Tengelic közigazgatási területén. Az egyik külső területen,
csak Tengelic-Szőlőhegyen tevékenykedik, míg
a másik Tengelicen és a többi külterületen. A
szőlőhegyi egység előbb alakult, mint a miénk,
akik jogot formáltak önállóságukra. Szakmai
és egyéb szolgálati kérdésekben együttműködésünk mindenkor elegáns, és egyetértés van
közöttünk. Minden rendezvényünkbe besegítenek, részt vesznek. Dolgozunk, őrködünk,
járőrözünk, de sok helyi ember elképzelése
ellenére sem azért vagyunk, hogy a tyúkjait,
barackfáját védelmezzük! (Sajnos, embertársaink már minket okolnak ezért is, ha „véletlen” vendégük volt.....)
A helyi és a társ polgárőr szervezet azért

Évértékelő/évnyitó közgyûlés 2012.március 22.

működik, hogy segítsünk a
magyar rendőrség egy hiányos területén, a kis települések kellő és alapos ellenőrzésén. Polgárőrségünk a
területen jelenleg is előre
nem közölt időpontokban főleg az éjszakai órákban –
rendszeresen járőrözik,
próbáljuk a lakosság érdekeit, vagyonát védeni. A
helyi rendőrökkel kiváló a
kapcsolatunk, jó együttműködésünk van. Vannak sajnos hibák is! Nagyon szeretném, ha ezek sem
kerülnének elhallgatásra:
két polgárőrtársunk ellen fegyelmi vizsgálatot
kezdeményeztek. Egyikük ellen sorozatos jogkör túllépés miatt léptek fel polgártársaink, a
másikkal kapcsolatban még nem kaptuk meg
a hivatalos értesítést.
Egyesületünk mindenkori célja, hogy semmit sem hallgat el és mindenkor az igazság
oldalán áll! A Tengelici Polgárőr Egyesület feddhetetlen és korrekt polgárőrökkel, munkatársakkal hajlandó csak együttműködni!
Szeretném megköszönni a lakosságnak a
segítséget, amit az elmúlt időszakban nyújtottak. Sok hasznosítható információt kaptunk.
Külön szeretném megköszönni Tengelic
Nagyközség Önkormányzatának eddigi támo-

Munkában a polgárőrség

gatását, a körzeti megbízottunk Rikkers Péter
és társtelepüléseink körzeti rendőrei munkáját, valamint Szekszárd Város Rendőrkapitányságának segítségét is!
Évértékelő, ez évi feladatait meghatározó
közgyűlésünkre az elmúlt napokban került sor.
Szerény költségvetésünk ellenére valamennyi
társunk nyári-téli ruházattal és szervezetünk
két szolgálati kerékpárral is rendelkezik.
Fontos megemlíteni, hogy a Tengelici
Polgárőrség tagjai mindenkor saját gépkocsijukat, mobil telefonjukat használják szolgálatuk
ellátásakor.
Jelszavunk: „ Mi csak segíteni akarunk!”
Boda László - titkár - média megbízott

KÖZMEGHALLGATÁS 2012. MÁRCIUS 26. – TENGELIC

Tengelic

április

JEGYZÕI KÖZLEMÉNYEK
KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ
A Képviselő-testület 2012. március 19-én tartotta soron
következő ülését, ahol 6 napirendi pontban, 1 rendeletet alkotott és 5 határozatot fogadott el.
Az első napirendi pontban a Képviselő-testület megtárgyalta
és elfogadta a közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet 2. mellékletének módosítását, melynek értelmében a mozgóárusok, mozgóboltok közterület-használati díjának mértéke
2012. április l. napjától
260.-Ft/m2/nap lesz, az eddigi 3.150.-Ft/nap helyett.
Ezt követően jóváhagyták a 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervet. Az idei évre jelenleg nem tervez az önkormányzat
közbeszerzési eljárást.
A következő napirendi ponton belül tárgyalta a testület a civil
szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatások elszámolá-

sát, melynek során minden támogatott elszámolását elfogadta.
Negyedik napirendként meghallgatták a testületi tagok a 2011.
évi belső ellenőrzésről készült jelentést és elfogadták az ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedési tervet is. Határozattal döntött
a testület a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2011. évi intézményi elszámolás elfogadásáról. Az óvodánál és az általános
iskolánál 5.053.596.-Ft finanszírozási többlet keletkezett.
Az egyebek napirendi ponton belül jóváhagyta a Képviselőtestület a TEIT társulási megállapodásának módosítását, valamint meghatározták a Kisiskola földszinti termének bérleti díját
is, melynek összege 2012. március 20-tól 1.200.-Ft/óra.
Ezt követően a polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a
mezőőr tevékenységéről, a polgárőrök helyiség igényére vonatkozó kérelméről és az áprilisi szemétgyűjtési akcióhoz történő
csatlakozásról
Tolnai Lászlóné jegyző

ATOMERŐMŰ A SZOMSZÉDUNK
2012. március 7-én nyitotta meg kapuit a világon is szinte egyedülálló Atomenergetikai Múzeum a Paksi Atomerőmű ZRt. területén egy
volt előkészítő raktár épületében. A mintegy 2000 m2-es országos szakmúzeum célja, hogy bemutassa, hogyan épült az erőmű és hogy
ismertesse a nukleáris energia hazai alkalmazásának történetét. A múzeumban hazánk atomfizikával kapcsolatos, muzeális értékű,
ipartörténeti ritkaságnak számító tárgyait láthatja az idelátogató, valamint érdekes relikviákat, dokumentumokat és a témával kapcsolatos filmeket tekinthetnek meg. Az eredeti eszközök egy része ki is próbálható. A múzeum egyénileg és csoportosan is látogatható előzetes bejelentkezés nélkül. A múzeum az északi portán át közelíthető meg.
Nyitvatartási idő: H-P. 8.oo – 15.oo, SZ. 9.oo – 13.oo, V. – szünnap. Elérhetőség: 75/507-432 és 75/506-596.

ORVOSI RENDELÕ
CSALÁDORVOS:

FOGORVOS:

Dr. Dömötör Zita
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200,
06-30/685-3284

Dr. Vékás Júlia Andrea
7054 Tengelic, Rákóczi u.
8.
Telefon: 06-74/532-004

Rendelési idõ:
Hétfõ
08:30 - 12:30
Kedd
10:00 - 13:30
Szerda
08:00 - 10:00
Csütörtök
12:00 - 16:00
Péntek
08:30 - 12:00
Tengelic-Szõlõhegy, Ady E. u. 2.:

Rendelési idõ:
14:00 - 19:00
14:00 - 19:00
09:00 - 14:00
09:00 - 14:00

Szerda
12:00 - 15:00
Csecsemõ tanácsadás:
Kedd
08:00 - 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: Rendelési idõben
Ügyelet: 7054 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.
Telefon: 06-74/318-104

IMPRESSZUM

PETÕFI SÁNDOR FALUHÁZ
7054 Tengelic, Petõfi Sándor u. 9. Telefon: 06-74/675-650
NYIT VA TARTÁS:

Hétfõtõl csütörtökig:
12:00 - 18:00
Péntek:
14:00 - 18:00
Szombat:
15:00 - 21:00
Vasárnap:
15:00 - 18:00
18 óra után és vasárnap a rendezvények függvényében alakul a
nyitva tartás.
Áprilisi programajánló:
Április 14. szombat 14 óra: Szerelem prózában és dalban – Radnai Erzsébet
dalestje
Április 16. hétfő: Társult Iskolák Körzeti Szavalóversenye
Április 24. kedd 10 és 12 óra Jancsi és Juliska – óvodásoknak és kisiskolásoknak - a B&B Zenetanoda tanárainak előadása
Áprilisban ingyenes alapfokú számítógép kezelői és internet-használati
tanfolyam indul álláskeresőknek.
Májusi előzetes:– Taletovics Milán (Szegedi Nemzeti Színház) operett,
musical és dalestje. Időpont szervezés alatt.

Részletek a plakátokon olvashatók.
… és a Faluház szokásos programjai, foglalkozásai…
A lapzárta után szervezett programokról a plakátokról és Tengelic honlapjáról értesülhetnek.
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