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A 2012/2013. tanév elsõ tanítási napja:
szeptember 3. (hétfõ).
• Tanévnyitó ünnepélyünket: szeptember

3-án, 7:45 órakor tartjuk, melyre szeretet-
tel várjuk a tisztelt szülõket is.

• Javítóvizsga idõpontja: augusztus 24.
(szerda) 8 óra.

• Az 1. osztályban rendkívüli szülõi értekez-
letet tartunk a tanévkezdést megelõzõen,
külön értesítés szerint.

• Az iskolabusz menetrendjérõl az érintett
szülõket aug. végéig értesítjük.

Tankönyvárusítás idõpontja: 
augusztus 27-28. (hétfõ 08-17 h, 
kedd 08-12 h).
Helye: a könyvtár. 
Itt kerülnek kiosztásra az ingyenes füzetcso-
magok, valamint a napközis, menzai, 
tanulószobai ellátást igénylõ, a hittan be-
iratkozási lapok is.
Az elsõ tanítási napon már lesz napkö-
zi (étkeztetés), melyhez kérjük az igény-
lõ lapokat szeptember 1-jén visszakül-
deni!

FELHÍVOM FIGYELMÜKET, hogy a tan-
könyvpiac rendjérõl szóló törvény alapján
ingyenes ttankönyvjuttatásra jogosult az a
tanuló, akire az alábbi feltételek valame-
lyike teljesül:
• Három- vagy többgyermekes családban él,
• Tartósan beteg,
• Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban

részesül,
• Sajátos nevelési igényû,
• Nagykorú és saját jogán családi pótlékra

jogosult.
Az ingyenes tankönyvjogosultságot 2011.
december 1 -ig, ill. az elsõsök beíratásakor
intézményünk felmérte, az érintett szülõk a
szükséges igazolásokat bemutatták.
A ttankönyvek áátvételekor aa sszülõ aaláírásá-

val iigazolja aa jjogosultság vváltozatlan ffenn-
állását, iilletve jjeleznie kkell aannak mmegszûntét!
CSAK AZOKNAK KELL IGAZOLÁSRÓL
(pl.: családi pótlék kifizetését igazoló szel-
vény, bérjegyzék, határozat stb.) GON-
DOSKODNI, AZT BEMUTATNI, AKIK IDÕ-
KÖZBEN VÁLTAK JOGOSULTTÁ! Új jo-
gosultság esetén, csak az igazolás bemu-
tatásával vehetõk át a tankönyvek.
Az ingyenességet a tavalyi évben jogosult-
ságot szerzõknek, a könyvek saját tulaj-
donba adásával, az újabb jogosultaknak
könyvtári kölcsönzéssel biztosítjuk; azaz
tanév vvégén aa kkönyveket aa kkönyvtár rrészé-
re vvissza kkell sszolgáltatniuk, rrongálódás
esetén aa kkárt mmeg kkell ttéríteni!

Szijártó József tagiskola vezetõ

KÖZÉRDEKÛ

Segítsünk együtt!
2012. szeptember 8-án 8 és 16 óra között
Tengelic Község Önkormányzati Testületé-
nek Szociális Bizottsága gyermekruhaane-
mû gyûjtést szervez a szociálisan nehéz
helyzetben élõ gyermekek javára. Kérjük a
lakosságot, hogy a családban feleslegessé
vált, de használható állapotú és tiszta ruhá-
kat, cipõket ajánlják fel a cél érdekében és
hozzák be a fenti idõpontban a Sportcsar-
nokba, ahol a Bizottság aktivistái fogadják
az adományokat. A legtöbb ruhát adomá-
nyozóknak az Önkormányzat jelképes ju-
talommal köszöni meg önzetlenségüket. 
Az összegyûlt ruhanemûket szeptember 15-
én osztjuk szét. Délelõtt elõzetes értesítés
alapján a leginkább rászorultakat várjuk az
osztásra. 13 órától azonban bárki választhat
a még rendelkezésre álló készletbõl. 
Köszönjük segítségüket!

Gáncs Tamás Szociális Bizottsági elnök

Oktatási intézményi hírek - 2012. augusztus

2012. augusztus

„Kompetensek vagyunk”
Az oktatás eredményességét többféle
mutatóval lehet mérni, mely objektív 
és szubjektív elemeket egyaránt tartal-
mazhat.
Hazánkban 2001 óta végeznek olyan kö-
telezõ, valamennyi iskolára kiterjedõ mé-
réseket, ahol a gyerekek szövegértési és
matematikai kompetenciáit vizsgálják. Eze-
ket az adatokat országosan dolgozzák fel,

s az eredményeket az Oktatási Hivatal
honlapján teszik közzé, kizárva a szubjek-
tivitást.
Az országos mérésben elért eredményt
minden iskolának kötelezõ nyilvánosságra
hozni. A bizonyítvánnyal együtt idén is ha-
zaküldtük azt az értesítõt, mely az elmúlt évi
6. osztályosaink (a mostani hetedikeseink)
teljesítményét taglalja.
Iskolánk a 2011-es kompetencia-mérésen

- az elõzõ évihez hasonlóan - újra kkiváló-
an sszerepelt, kkiemelkedik aaz oországos 
átlagból.
Az oország 22710 iiskolájából mmindössze 991
elõzött mmeg bbennünket sszövegértésbõl.
Matematikából aaz iiskolák 993%-áánál vvolt
jobb aa ttengelici ddiákok tteljesítménye.
Szövegértésbõl 1107, mmatematikából 1108
ponttal hhaladjuk mmeg aaz oországos áátlagot.

(Folytatás a 2. oldalon)

Kéményseprés
A Caminus Kft. kéményseprõ-ipari közszol-
gáltatást végez az alábbi idõpontokban:
Tengelic belterületén 2012. augusztus 10 - 31.
Tengelic-Szõlõhegyen 2012. augusztus 18 - 24.

Kistérségi programajánló
AUGUSZTUS 18.: 

Szedresi Falunap - Iskolaudvar
AUGUASZTUS 31. - SZEPTEMBER 1.: 

III. Medinai Mûvészeti Napok - 
Mûvelõdési Ház és Környéke

ZOMBA KONI

TANÉVKEZDÉSI INFORMÁCIÓK

EGYÉB INTÉZMÉNYI INFORMÁCIÓK
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Tengelic

OKTATÁSI INTÉZMÉNYI HÍREK – 2012. augusztus
(Folytatás az 1. oldalról.)

A httttp://www.kir.hu/okmffitt/ oldalon kivá-
lasztva az „Orsszzágoss kkompettencciaaméréss
ttelephelyi jjelenttéss” címszót, majd az intéz-

mény OM azonosítóját (036351) a telep-
hely és a helység nevét (Tengelicc) megad-
va a „Jelenttéssek” ikonra kattintva tekinthe-

tõk meg az utóbbi négy év (2008-2011) is-
kolai eredményei, melyeket összefoglalva
mutatják az alábbi grafikonok:

Az eredmény értékét növeli, hogy a mérés-
ben 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokat, bu-
dapesti és megyeszékhelyi iskolákat utasí-
tottunk ismét magunk mögé.
Büszke vagyok arra, hogy a 2011-ben el-
ért újabb, kimagasló eredmény is illeszke-
dik abba a több éve tartó folyamatba me-
lyet, az országos átlagot lényegesen meg-
haladó teljesítmény fémjelez. Bizonyítékát
adja annak, hogy eltérõ képességekkel
rendelkezõ osztályban, egy falusi iskolá-
ban, itt Tengelicen is eredményes és szín-
vonalas oktatás folyik.
Az elért eredmények mögött joggal tudhat-
juk kollégáink áldozatos munkáját, szakmai
tudását. Több év tudatos iskolai fejleszté-
seit, az új tanítási módszerek beválását iga-
zolják vissza a számok. Az eredmények kö-
teleznek bennünket a további tartalmas
munkára; a lehetõ legtöbbet tenni az ide-
járó gyerekekért.
A jövõ tanévben újra nyolc évfolyam-
mal mûködõ, korszerûen felszerelt, felújí-
tott, a szakos ellátottságában megerõsö-
dõ XXI. századi intézmény várja vissza
valamennyi tanulóját. Találkozzunk
szeptember 3-án/hétfõn, az elsõ tanítá-
si napon!

Szijártó József
tagiskola vezetõ

A ttáblázat 11-44. sszámai aa 22008-22009-22010-22011. ééveket jjelölik.

2012. június 30-án együtt tekert a falu
A remek hangulatú túrán 57 résztvevõ tet-
te meg a Tengelic - Borjád útvonalat a 3T
Civil szervezet szervezésében. Borjádon a

Petõfi Sándor emlékhelyen pihenték ki fá-
radalmaikat a bicajosok, ahol sült kolbász
és fagyi várta õket. A nyári vakációra te-

kintettel a gyerekek számos ajándékkal is
gazdagabbak lettek (tollas, frizbi. vízi pus-
kák, labdák, stb.).
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Tengelic augusztus
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T

JEGYZÕI KÖZLEMÉNYEK
CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200

06-30/685-3284
Rendelési iidõ:

Tengelic
Hétfõ 08:30 - 12:30
Kedd 10:00 - 13:00
Szerda 08:00 - 10:00
Csütörtök 12:00 - 16:00
Péntek 08:30 - 12:30

Tengelic-SSzõlõhegy
Szerda 12:00 - 15:00

FOGORVOS
Drr. VVékás JJúliaa AAnnddrreaa

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200

Rendelési iidõ:
Hétfõ Szünetel
Kedd 14:00 - 19:00
Szerda 14:00 - 19:00
Csütörtök 09:00 - 14:00
Péntek 09:00 - 14:00

Csecsemõ ttanácsadás
Kedd 08:00 - 10:00

Iskolaorvosi rrendelés
Csütörtök 11:00 - 12.00

Belgyógyászati sszakrendelés
Szerda 10:00 - 12:00

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva ttartás:

rendelési idõben

Ügyelet
7054 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.

Telefon: 06-74/318-104

ORVOSI
RENDELÕ Július hónapban az Önkormányzati Testület nem ülésezett

A ttarló- éés aa nnövényi hhulladék éége-
tésének sszabályai
Az avar-, a tarló-, a nád- és a növé-
nyi hulladékégetés alkalomszerû tûz-
veszélyes tevékenység.
A tervezett égetés helyét, idõpontját
és terjedelmét a megkezdés elõtt leg-
alább 24 órával az illetékes hivatá-
sos önkormányzati tûzoltóságnak
(7030 Paks, Tolnai u. 141.) írásban be
kell jelenteni.
A tarlóégetést a learatott gabonatáblá-
kon úgy kell végrehajtani, hogy a tûzter-
jedés irányában a hasznos vad elmene-
külhessen. A tarlónak minden oldalról
egyidejûleg történõ felgyújtása tilos. Az
égetéshez csak a tarlómaradványok
használhatók fel. A szalmát elégetéssel
megsemmisíteni, lábon álló gabonatáb-
la mellett tarlót égetni tilos.
A cséplési hulladékok, így pillan-
gósvirágú magvak hulladékai és
egyéb hulladék, a fatisztogatás
hulladékai (a továbbiakban: növé-
nyi hulladékok), a hernyófészkek
és az arankafoltok - megfelelõ tûz-
védelmi óvórendszabályok betar-
tásával - csak a helyszínen égethe-
tõk.
Tarló- vagy a növényi hulladék-
égetés csak úgy végezhetõ, hogy
az a környezetére tûz- és robba-
násveszélyt ne jelentsen. Ennek ér-
dekében
a) a tarlót vagy az érintett szaka-
szokat az égetés megkezdése elõtt
legalább 3 méter szélességben kö-
rül kell szántani, és az adott terüle-
ten az apró vadban okozható
károk elkerülése érdekében vadri-

asztást kell végrehajtani, a fasorok,
facsoportok védelmére a helyi
adottságoknak megfelelõ, de leg-
alább 6 méteres védõsávot kell
szántással biztosítani,
b) a tarlóégetést 30 hektárnál na-
gyobb területen szakaszosan kell vé-
gezni, és csak az egyik szakasz felége-
tése után szabad a másik szakasz fel-
égetéséhez hozzáfogni,
c) aa tarlóégetés idõtartamára tûzol-
tásra alkalmas kéziszerszámmal el-
látott, megfelelõ létszámú, kiokta-
tott személy jelenlétérõl kell gon-
doskodni, és legalább egy traktort
ekével a helyszínen készenlétben
kell tartani,
d) a tarló- vagy a növényi hulladék-
égetés célját szolgáló tüzet õrizetlenül
hagyni tilos, és veszély esetén vagy ha
a tûzre már szükség nincs, azt azon-
nal el kell oltani.
A tarló- vagy a növényi hulladék-
égetés befejezése után a helyszínt
gondosan át kell vizsgálni, és a pa-
rázslást, izzást- vízzel, földtakarás-
sal, kéziszerszámokkal - meg kell
szüntetni.
A llevegõ vvédelme
Hulladék nyílt téri, vagy a hulladé-
kok égetésének feltételeit rögzítõ
jogszabályban foglaltaknak nem
megfelelõ berendezésben történõ
égetése, a háztartásban keletkezõ
papírhulladék és veszélyesnek nem
minõsülõ, kezeletlen fahulladék
háztartási berendezésben történõ
égetése kivételével tilos. Nyílt téri
hulladékégetésnek minõsül, ha a
hulladék - az elemi kár kivételével

- bármilyen okból kigyullad.
Lábon álló növényzet, tarló és nö-
vénytermesztéssel összefüggésben
keletkezett hulladék nyílt téri égeté-
se tilos. A fentiekben leírtakat szí-
veskedjenek betartani!
Polgármesteri Hivatal

7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650

NYITVA TTARTÁS
Hétfõ, Kedd 12:00 - 19:00
Szerda 08:00 - 19:00
Csütörtök 12:00 - 18:00
Péntek 15:00 - 20:00
Szombat 15:00 - 21:00
Vasárnap 14:00 - 16:00

A teleszoba hétfõtõl csütörtökig
14:00 - 18:00 között, pénteken
és szombaton 15:00 - 19:00 kö-

zött látogatható. 
A fenti idõpontokon kívül a ren-
dezvények idõpontjának függ-

vényében tartunk nyitva.

Lapunk megjelenésének idõpont-
jában, augusztus 11-én zajlik/zaj-
lott a Tengelicrõl eelszármazottak
mûsoros, ebéddel egybekötött

találkozója. Az eseményrõl szep-
temberi számunkban képes ösz-

szefoglalót láthatnak.

Augusztus hónapban a nyári
vakációra és szabadságos idõ-

szakra való tekintettel egyéb
programokat nem szerveztünk. 

A lapzárta után szervezett eset-
leges programokról a plakátok-
ról és Tengelic honlapjáról érte-

sülhetnek.

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ

Lakossági tájékoztató a tarló- és a növényi hulladék
égetésének szabályairól és a levegõ védelmérõl

A 2012. 06. 28 - 30 között lebo-
nyolított begyûjtési akció során
3114 kg mennyiségû e-hulladék
(hûtõszekrény, centrifuga, TV,
porszívó, számítástechnikai be-
rendezés, stb.) gyûlt össze, ame-
lyet a KT-Dinamic Kft., Szek-
szárd szállított az e-hulladék ke-
zelésére kijelölt telephelyre.
2012-ben már 5 alkalommal ke-
rült sor kizárólagosan önkor-
mányzati kezdeményezésre szer-
vezett e-hulladék begyûjtésre,

melynek lényege nem csak az,
hogy megelõzzük az illegális sze-
métlerakást a környezõ erdõkben,
hanem az is, hogy az e-hulladék-
ban található veszélyes anyagok
(ólom, króm, kadmium, higany,
stb.) ne kerüljenek a természetbe.
Az e-hulladék gyûjtését, elõkeze-
lését, hasznosítását, illetve ártal-
matlanítását jogszabály írja elõ. A
begyûjtést követõen az elektro-
mos berendezések jelentõs része
kisebb javítások árán ismét hasz-

nálhatóvá tehetõ. Természetesen,
vannak hasznos másodnyers-
anyagok is az e-hulladékban, mint
a vasfémek, réz, kábel, nyákle-
mez… Ezekbõl a másodnyers-
anyagokból sokkal kisebb ener-
giaráfordítás révén lehet ismét ér-
tékes termékeket nyerni, mintha
ugyanezt ércek feldolgozásával
tennénk. Magyarországon az
elektronikai berendezések össze-
tevõ anyagának már több, mint
80 %-át dolgozzák fel.

Elektromos hulladékgyûjtés (e-hulladék)
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