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„Az oktatásban új idõszámítás kezdõdik…” – az
idézet az oktatásért felelõs államtitkártól szár-
mazik jelezve, hogy korszakos változások elõtt
állunk.

Az új tanév számos változása közül néhány
kiemelten fontos változásra hívom fel a tisztelt
olvasó figyelmét.

A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény és
az új nemzeti alaptanterv (NAT) nyomán át-
dolgozásra került a pedagógiai program és az
annak részét képezõ helyi tanterv, a szerveze-
ti-mûködési szabályzat és a házirend. A módo-
sított szabályzatok a törvény elõírásai szerint
szeptembertõl lépnek életbe, ezzel reformok
sorát indítva el az iskolák életében.

Az új NAT-ot felmenõ rendszerben vezetik
be. Így 2013 szeptemberétõl az iskolák elsõ,
ötödik, kilencedik, valamint a hatosztályos
gimnáziumok hetedik évfolyamainak diákjai
fogják az új tanterv alapján elkezdeni a tanu-
lást.

Az egésznapos oktatás, a hit- és erkölcstan,
a mindennapos testnevelés bevezetésével év-
rõl-évre nõ a tanulók óraterhelése.

Mindennapos testnevelés órája az 1-2., 5-6.
évfolyamos tanulóknak lesz a 2013-2014-es
tanévben. Az órák optimális elosztását figye-
lembe véve délutáni idõpontban van egy-egy
kötelezõ óra az elsõben ének, honismeret és
testnevelésbõl. Az ötödikben is került át test-
nevelés és honismereti óra a délutáni sávba.

2013 szeptemberétõl az elsõ és ötödik évfo-
lyamon (felmenõ rendszerben) kötelezõen
választandó az erkölcstan vagy a hit- és er-
kölcstanoktatás. Iskolánkban a tanulók közel
2/3-a választotta az új tantárgyként belépõ hit-
és erkölcstan oktatását, melyet az egyházi hit-
oktató vezet. A katolikusoknak Szalonnás Mi-
hály, a reformátusoknak Ujlaky Tibor tart órát
hétfõnként, az órarendbe építve.

Az új tanévtõl az 1-8. évfolyamokon – to-
vábbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a
gyógypedagógiai nevelés-oktatásban – felme-
nõ rendszerben az állam térítésmentesen biz-
tosítja a tankönyveket a diákok számára. Ez azt
jelenti, hogy 2013 szeptemberében az elsõ év-
folyamosoknak már nem kellett fizetniük a
tankönyvekért. A 2-8. évfolyamokon folyama-
tosan kifutó rendszerben továbbra is rás-
zorultsági alapon biztosítja az állam az ingye-
nes tankönyvellátást. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)

Az iskolánkba járó tanulók
80%-át meghaladó azok száma,
akik térítésmentesen jutottak
hozzá a tankönyveikhez.

A köznevelési törvény szerint
„általános iskolában a nevelés-ok-
tatást a délelõtti és délutáni taní-
tási idõszakban olyan módon kell
megszervezni, hogy a foglalkozá-
sok legalább tizenhat óráig tartsa-
nak”, és „a tanuló kötelessége,
hogy ezeken a foglalkozásokon
részt vegyen”. Ugyanakkor a tör-
vény lehetõséget ad arra is, hogy
a szülõ kérelmére az igazgató - a
délutáni kötelezõ foglalkozásokat
kivéve - saját hatásköre alapján ez
alól felmentést adhasson, hacsak
nem egész napos iskolaként mû-
ködik az intézmény. A szabályo-
zás szeptembertõl az általános is-
kolák valamennyi évfolyamára
vonatkozik.

Iskolánkban nem okozott gon-
dot a változás, hiszen a szülõk
döntõ többsége ez idáig is élt a 16
óráig tartó foglalkoztatás lehetõ-
ségével; azaz igényli a napközi-ta-
nulószobai ellátást, a sokféle vá-
lasztható tanórán kívüli foglalko-
zást, melyet valamennyi tanuló
számára biztosítani tudunk.

Elsõsorban a felsõ tagozaton
és mindössze a tanulók 17%-a szá-
mára kérték a mentességet az
órarend szerinti kötelezõ órákon
kívüli egyéb délutáni foglalkozá-
sokon való részvétel alól.

Helyi tantervünkben a német
mellett második kötelezõ idegen
nyelvként, felmenõ rendszerben
az ötödik osztálytól angolt is ta-
nulnak a diákok Tengelicen.

A sok-sok változás közt egy biz-
tos pont marad, nevezetesen,
hogy a korábbi négytagú iskola-
társulás, az óvodák leválásával,
mint többcélú intézmény tovább-
ra is egyben marad, megvalósítva
egy újabb, 40 milliót meghaladó
nyertes uniós pályázatot, mely a
nemzeti alaptanterv prioritásait

célozza, részben a pedagógusok
képzésével, részben a hiányzó
eszközök beszerzésével, a meglé-
võk korszerûsítésével.

A 2013-2014. tanév szeptem-
ber 2-án, hétfõn kezdõdött és jú-
nius 13-án, pénteken ér véget,
összesen 180 tanítási és 5 tanítás
nélküli napból áll. Benne két
hosszabb (õszi, téli) és a rövi-
debb tavaszi szünettel.

Az óraszámok növekedésével a
közös igazgatású intézményben
1 fõvel nõ a pedagógus álláshe-

lyek száma. Ezzel a tengelici tan-
testület létszáma 15-rõl 16 fõre
emelkedik.

Nyolc tanulócsoporttal – 132
tanulóval, négy napközis cso-
porttal kezdjük meg a tanévet. Az
alsó tagozat valamennyi évfolya-
mán és az 5-6. osztályokban önál-
ló tanulószobai csoportok segítik
a hatékonyabb másnapi felkészü-
lést.

A szociális bizottság javaslatá-
ra az önkormányzat másodízben

tudott olyan további segítséget
nyújtani az idejáró iskolások csa-
ládjainak, mely mindenkinek
egyformán hasznos volt. A füzet-
csomagok várakozást felülmúló,
jó minõségû tanszerekkel segítet-
ték az iskolakezdést.

Reményeink szerint folytató-
dik az iskolatej, iskolaalma prog-
ram is.

Az iskolabusz naponta három-
szor fordul, igazodva az óvoda, is-
kola napirendjéhez, menetrend-
jében nem tervezünk változást.

Mindkét épületünkben 2-2 ne-
velõ teljesít az óraközi szünetek-
ben ügyeletet. A jövõben még fo-
kozottabban megteszünk min-
dent az iskola mindennapi nyu-
galmának megõrzését.

Amikor 1973-ban, nyolcadi-
kosként elballagtam, még nem
tudtam, hogy ma - azóta is egye-
düli munkahelyemen – több más
kollégámhoz hasonlóan a volt is-
kolámért, a szülõfalumban élõ-
kért fogok dolgozni.

Szívesen emlékszem mindarra,
amit ezen iskolától indulásként
kaptam, mert tudom, hogy a ma
sikere is ezen épülhetett. Köszö-
nöm mindazoknak, akik közvet-
ve vagy tevõlegesen is ebben sze-
repet játszottak.

A tanév végén tagintézmény-
vezetõi mandátumom lejárt, így
az állami fenntartó új pályázatot
írt ki, melynek lefolytatására a
tanévkezdés elõtt került sor. Kö-
szönöm a véleményezõknek, a
döntéshozóknak, hogy bizalmat
szavaztak vezetõi munkám foly-
tatására. Köszönöm a bizalmat,
mellyel a jövõben is élni kívá-
nok az iskolahasználók és a fenn-
tartó legteljesebb elégedettségé-
re.

Kollégáimmal együtt – egy
megfiatalodott tantestülettel, új
lendülettel vágunk neki az évnek,
a változások tanévének.

Szijártó József 
iskolaigazgató

Személyi változások a tantestületben
Személyi összetételünkben további változás, hogy fejlesztõ peda-
gógusként már nem kezdte meg velünk a tanévet Solymosiné Né-
meth Erika, aki Tolnán folytatja pedagógusi pályafutását. Mint új
kollégát üdvözöljük Müller Gabriellát, aki Szekszárdról hazaköl-
tözve nyert felvételt az álláshelyre.

Két óraadó kollégánk személye változatlan: a néptáncot Zom-
báról Csiki Gyula tanítja, míg a felsõs rajzot Tóthné Csapó Sára vi-
szi tovább.

A tankerület döntése értelmében új kolleginánk Sebestyén
Beatrix Krisztina a biológia tanítását megosztott munkakör-
ben látja el. A szakos ellátottság biztosítására heti egy napon, hét-
fõn a mórágyi iskolában is dolgozik. A biológia mellett ter-
mészetismeretet és fizikát tanít. Az önkormányzat biztosítja
számára a Gagarin utcai szolgálati lakást.

Pályakezdõ, egyetemi mesterszakos diploma megszerzése
elõtt álló kollégát köszönthetünk Szabadi Tamás személyében,
aki Kalocsáról érkezett. Testnevelést és földrajzot fog tanítani. Az
intézményben lévõ szolgálati lakásba költözhetett be.

Kívánom mindhármuknak a mielõbbi beilleszkedést, eredmé-
nyes munkát, tõlük lendületes, kezdeményezõ szerepet várok!
Váljanak mielõbb kollektívánk hasznos tagjaivá!

AZ ORVOS-BETEG KAPCSOLATRÓL
A rendelõ számára sikerült vásá-
rolnom 24 órás vérnyomás moni-
tort, doppler UH készüléket arté-
riás keringészavar kimutatására,
valamint defibrillator készüléket
újraélesztéshez.

A vérvétel a részünkrõl egy tel-
jesen ingyenes, önként bevállalt
plusz munka, sok felelõsséggel,
adminisztrációval. A környéken
csak néhány helyen van ilyen, de
közel nem ennyi vérvétel törté-
nik 300-500 Ft-ért. Ezt azért ír-
tam le, mert sajnos sok beteg kö-
telességünknek tartja a vérvételt,
sõt elmarasztalást kapunk, mert
„sokat kell várni”, mert „7 órakor
még nem vesszük a vért a rende-
lõben”, mert nem tartjuk fejben,
hogy kinek mikor esedékes a vér-
étel, mert elmarad a vérvétel. An-
nak a néhány betegnek, aki érté-
keli ezt a tevékenységünket egy

„köszönömmel”, köszönhetõ
hogy még folytatjuk. 

Nagyon nagy a napi betegfor-
galom. Kérem, ne egyesével íras-
sák a gyógyszereket, próbálják
meg havi 1 alkalommal a beutaló-
kat, útiköltség papírokat kérni,
mert minden egyes „csak egy úti-
költség papírt kérek” megjelenés
nekünk ugyanannyi adminisztrá-
cióval jár, mint egy akut rosszul-
lét, betegség.

A magas vérnyomás és cukor-
betegségben szenvedõk számára
évenként ajánlott mellkas rtg, ha-
si UH, labor és szemészeti vizsgá-
lat. Kérem, a saját érdekükben er-
re figyelni szíveskedjenek. 

A szûrõvizsgálatok fontosságá-
ra hívnám fel a figyelmet: mam-
mographia, nõgyógyászati vizs-
gálat, urológiai vizsgálat, tüdõszû-
rõ vizsgálat, 40 év felett évenként

laborvizsgálat. Azoknál, akiknek
a családjában halmozottan daga-
natos betegség, vagy fiatal élet-
korban szív-érbetegség fordul
elõ, ott speciális vizsgálatok is
szükségesek. Mindenki számára
fontos az évenkénti anyajegyszû-
rés a rosszindulatú bõrdaganatok
kiszûrésére. 

Sok fogamzásgátló gyógyszert
szedõ nõ dohányzik Tengelicen,
a kettõ együtt a szív-ér- betegség
kockázatát megsokszorozza.
Ugyanezen okból magas vérnyo-
másban, cukorbetegségben szen-
vedõ nõnek sem szabad fogam-
zásgátló gyógyszert szednie.

A diklofenác tartalmú gyógy-
szerek fokozzák az artériás
thrombosis kialakulásának koc-
kázatát, tehát szív-ér-betegségek-
ben ellenjavalltak. Egészséges fel-
nõtteknek is csak a szükséges leg-

rövidebb ideig és legkisebb dó-
zisban javasolt alkalmazni. Ezen
gyógyszerek: pl. Cataflam, Diclac,
Flector, Diclofenac, Voltaren.

Rengeteg fájdalomcsillapító
gyógyszer fogy ma Magyarorszá-
gon, sajnos Tengelicen is. Fejfá-
jás, derékfájdalom, izületi fájda-
lom esetén a legkönnyebb mód-
szer bekapni egy tablettát. Elõtte
gondolják végig: agyi ill. szívin-
farktus, érszûkület a lábon, gyo-
mor és nyombélfekély, csontvelõ,
vese- és májkárosodás lehet belõ-
le. 

A D-vitamin szerepérõl a daga-
natos betegségek megelõzésé-
ben már sok hónappal ezelõtt ír-
tam, kb. 10 ??? tengelici beteg je-
lentkezett D-vitamin receptért
azóta, pedig a D-vitamin vénykö-
teles. 

Dr. Dömötör Zita háziorvos
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Kászpári Károly kenyere a
KENYÉR: a megélhetése for-
rása, de több is annál. Az em-
beriség legõsibb élelmiszere,
élõlény, szimbólum. Talán ko-
ránál fogva is különös tiszte-
lettel övezi, az érdeklõdése kö-
zéppontjában áll, ezt tanulta.
Mindezek ellenére a kenyér-
rel kapcsolatos elsõ emléke
nem tartozik a kellemesek kö-
zé, hiszen veréssel végzõdött.
Ezt azzal érdemelte ki, hogy
nem tudott ellenállni a csábí-
tóan „durcás” (kiforrt héjú)
kenyérnek, és míg hazaért,
szabályosan lehéjazta azt és
felfalta a ropogós csemegét. 

A pékmesterségig azon-
ban hosszú volt még az út és
nem is apáról fiúra szállt a
szakma. Uzdon, gyermekkora
színterén akkoriban minden
család maga gondoskodott a
betevõrõl, minden háznál sü-
töttek kenyeret.
Kászpáriéknál is a nagymama
minden héten bedagasztotta
a hétre való 4 nagy kenyeret,
amit aztán saját kemence hí-
ján Walteréknál sütöttek
meg. A kenyérsütés hozzátar-
tozott a vidéki léthez, az asszo-
nyok anyjuktól, nagyanyjuktól ta-
nulták és lányaiknak örökítették
tovább a tudást. És ahány ház,
annyiféle kenyér készült, hiszen
nincs két egyforma kovász, azt
mindenki maga állította elõ a jól
bevált recept alapján. Általában a
dagasztó teknõ oldaláról levakart
maradék tésztát szárították meg,
törték össze és egy vászonzacskó-
ban tárolták, hogy a legközelebbi
sütéskor egy kis langyos víz, vagy
tej hozzáadásával ismét életre
keltsék a szunnyadó élesztõgom-
bákat. Élet volt tehát azokban a
zacskókban és nagy szégyennek
számított, ha valaki kifogyott a
„sütnivalójából” és a szomszédtól
kellett kérnie. Mert akinek ková-
sza volt, annak jövõje is: megint
lesz kenyér és az utódok megta-
nulják az elõdök tudományát. 

A család 1962-ben Tengelicre
költözött, ahol akkor már mûkö-
dött pékség. Károly nagypapája
betegszobájából nézelõdve gyak-
ran meg is állapította, hogy „Mi-
lyen jó itt, hogy hetente kétszer
is ilyen szép kenyereket visznek
az emberek!” Azok a kenyerek
Jilling Endre és felesége, Marika
néni keze munkáját dicsérték, de
ekkor még senki nem gondolta,
hogy milyen jelentõs szerepet
fognak õk és szakmaszeretetük
Károly életére gyakorolni. Ugyan-
is az általános iskolát elhagyva,
mint minden kamasznak, neki
sem volt semmilyen elképzelése
a jövõt illetõen. Bátyja tulajdon-
képpen viccnek szánta, amikor
megmutatta neki a hirdetést: „Fi-
atalok! Jelentkezzetek sütõipari
szakmunkás tanulónak!” Hogy,
hogy nem, Károly jelentkezett és
1969-ben megkezdte tanulmá-
nyait Szekszárdon. Szakmai gya-
korlatként elõször 1 évig Tengeli-
cen inaskodott Jilling Endre pék-
ségében, ahol mesterétõl nem
csak a szakmát sajátította el, ha-
nem a tisztességet, a helytállást
és a becsületes munkavégzést is.

A Szekszárdi Kenyérgyárban pe-
dig megtanulta a gyors munka-
végzést, és azt, hogy miként lehet
az éjszakai mûszakot fizikailag és
lelkileg elviselni. 

Miután felszabadult, mint pék,
Nagydorogra került. Elsõ szakmai
élménye is ehhez az idõszakhoz
kötõdik, amikor is „kölcsönad-
ták” a tengelici pékségbe Jilling
Endre megbetegedett feleségé-
nek, hû munkatársának pótlásá-
ra. 2 hétig mester és segédje
együtt dolgozott, ám hirtelen
Endre bácsi is ágynak esett és
Károly egyedül maradt a pékség-
ben. A 19 éves ifjú pék egyedül is
olyan jól boldogult, hogy a ke-
nyérkiszállító Nagy János bácsi
pár nap múlva meg is jegyezte:
„Karcsikám! Az emberek nem is
tudják, hogy Endre beteg”. Erre a
dicséretre azóta is büszke, állan-
dóan a gondolataiban jár, ennek

kell megfelelnie. Mindig bi-
zonyítani kell! 

1981-ben már gyakorlott
és tapasztalt péknek számí-
tott, a hibákat is észrevette,
nem csoda, hogy akkori fõnö-
kével egyre többször került
ellentétbe. A sok vita válással
végzõdött, Károly új munka-
helyet keresett. Szerencsére a
tengelici TSZ a decsiek példá-
jára szintén önálló pékséget
nyitott, melynek vezetésével
Károlyt bízták meg, mindösz-
sze 28 évesen. Szabad kezet
kapott, munkatársait is ön-
maga választhatta meg. A 16
fõs pékség hosszú évekig lát-
ta el teljes megelégedésre a
környék lakosságát és az in-
duló atomerõmûvet is ke-
nyérrel. De változtak az idõk,
változtak a körülmények, így
1993-ban a privatizációs idõ-
szak kezdetekor lehetõség
nyílt saját tulajdonú vállalko-
zások elindítására is. Ekkor
jött létre a Frissten Kft., ami
azonban 2003-ra kényszerû
és rossz tulajdonosi szerkeze-
te végett fokozatosan élet-
képtelenné vált. Ekkor jött el

az idõ, hogy Károly végre megva-
lósítsa régi álmát: egy saját pék-
ség beindítását. Egy merész elha-
tározással kivásárolta a céget és
elkezdte felépíteni azt, amivé a
Frissten mára vált. 1 év rémálom
következett, amikor is a vállalko-
zás csak vitte a pénzt, a tartaléka-
ikat élték fel és pontosan tudták
meddig lesznek képesek a veszte-
séget finanszírozni. 

Nem csoda, hogy a család nem
lelkesedett, amikor Károly elõállt
egy mozgó, péktermékeket árusí-
tó autó beszerzésével. Az alapöt-
letet németországi élménye adta,
ahol megtetszett neki az ottani
pékautó és vevõi közvetlen kap-
csolata, hogy milyen más a kiszol-
gálásra várakozók hangulata.
Azok a vevõk ugyanis beszélget-
tek, barátkoztak, miközben egy-
másnak ajánlgatták a karnyújtás-

nyira lévõ friss kenyereket, süte-
ményeket. A gondolatot tett kö-
vette, és nemsokára németorszá-
gi rokonok segítségével Brémá-
ban rátalált a megfelelõ jármûre,
ami hamarosan megkezdhette
magyarországi karrierjét. Ez az
autó most Szekszárd központjá-
ban kínálja az egyre bõvülõ palet-
tájú portékát, ahol Károly mester
örömmel elégíti ki új vevõköre
igényeit. 

Szerencsére vevõik már odafi-
gyelnek, hogy amit megesznek az
egészséges, minõségi és változa-
tos legyen, és ezért hajlandóak
többet is fizetni. Így jelentek meg
a rozsos, tönkölyös, magvas,
szénhidrátmentes termékek,
mindamellett, hogy a hagyomá-
nyos kovásszal készült pékáru is a
választék szerves része maradt. A
vásárlók több mint 50 fajta süte-
mény és 23 kenyér közül válogat-
hatnak naponta.

Kászpári mester büszke biro-
dalmára, szívvel-lélekkel ûzi napi
szinten is mesterségét. A szakma
elismeri tudását, munkabírását,
újítóképességét, hivatásbeli alá-
zatát. 8 éve õ a pék mestervizsga
bizottság elnöke. Ítéletével, taná-
csaival, segítõ támogatásával ta-
lán olyan pékek gyakorolják a
szakmát, mint amilyen õ. És ez
nem kevés. 

Mindezt nem egyedül érte el.
A munkát a családból feleségével
és nagyobbik fiával osztja meg, a
pékségben pedig 2 volt tanítvá-
nya, Novák Ferenc pékmester
(1982-tõl) és Molnár Gábor pék
(1989-tõl) azok, akiknek a segít-
ségével, munkájával a Frisstentõl
megszokott színvonal biztosítha-
tó. 

Végül álljon itt Kászpári Kár-
oly szakmai hitvallása Juhász
Gyula megfogalmazásában:

„Valaki légy, ha kollektív 
dalolsz bár; És ne akarj 

te valaki lenni.” 

BRM

BEMUTATKOZIK A PÉKMESTER: KÁSZPÁRI KÁROLY
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JEGYZÕI KÖZLEMÉNYEK
Képviselõ-testületi ülés összefoglaló

CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

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

06-30/685-3284
Rendelési iidõ:

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. 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 9:00 - 14:00
Péntek 9:00 - 14:00

Csecsemõ ttanácsadás
Kedd 8:00 - 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:

H-K-P: 08:30 - 13:00
SZ: 08:30 - 11:00
CS: 12:00 - 16:00

Ügyelet

január 1-jétõl 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

A Képviselõ-testület 2013. szeptember 10-én tartotta soron következõ
ülését. Az ülés során elõször Sarkadi Ferenc, a Paksi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség Kirendeltség vezetõje számolt be a kirendeltség 2013.
január l-je és 2013. augusztus 31-e közötti idõszakban végzett tevékeny-
ségérõl. A beszámoló szerint Tengelic települést érintõen 4 szakható-
sági ügyet, 2 hatósági ügyet és 1 tûzvizsgálati ügyet folytattak le a kiren-
deltség munkatársai.
A második napirendi pontban került sor az önkormányzat 2013. évi
költségvetésérõl szóló önkormányzati rendelet módosításának elfoga-
dására. E szerint a költségvetés bevételi és kiadási fõösszege 296.748 e
Ft-ra változik, ami így 3.934 e Ft-tal emelkedett az elõzõ, módosított elõ-
irányzathoz képest.
A képviselõk beszámolót hallgattak meg és fogadtak el a 2013. évi gaz-
dálkodás I. félévi helyzetérõl. A beszámoló alapján mind a bevételek,
mind a kiadások idõarányos teljesítést mutatnak, a bevételek 50,47%-
ban a kiadások 56,69 %-ban teljesültek.
A képviselõ-testület, mint fenntartó elfogadta a Mézeskalács Óvoda 5
évre szóló pedagógiai programját, amelyben óvodapedagógusokra le-
bontva szerepelnek a képzési kötelezettségek.
Döntés született arról, hogy az önkormányzat 2013. szeptember 2-tõl
2013. december 22-ig ingyenesen biztosítja az óvódásoknak az iskola-
tejet. Az ehhez szükséges 64.500.- Ft önrészt a 2013-as költségvetésbõl
fedezi.
Az egyebek napirendi pontban a testület a Gagarin u. 5. szám alatt lé-
võ szolgálati lakás bérlõjéül határozatlan idõre, de legfeljebb a közalkal-
mazotti jogviszonya fennállásáig kijelölte Sebestyén Beatrix Krisztina
pedagógust, valamint a Petõfi u. 2. szám alatt lévõ (iskola épületében)
szolgálati lakás bérlõjéül kijelölte Szabadi Tamás pedagógust.
Komlóska Község Polgármestere, mint a Világ Királynõje Engesztelõ
Mozgalom elnöke kérésére a képviselõk támogatni kívánják az „Engesz-
telõ Kápolna” megépítését az építés támogatását jelképezõ 1 db
30x40x50 cm-es faragott terméskõ felajánlásával. A terméskõ elkészí-
tésével Kászpári György képviselõt bízta meg a testület.
A napirendi pontok megtárgyalása után a polgármester tájékoztatta a
képviselõ-testületet a Szedres-Tengelic összekötõ út 2013. szeptember
14-én történõ ünnepélyes átadásának programjáról.

Tolnai Lászlóné jegyzõ
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PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ

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

NYITVA TTARTÁS
Hétfõ 13:00 - 19:00
Kedd 14:00 - 19:00
Szerda 8:00 - 20:00
Csütörtök 10:00 - 220:00
Péntek 13:00 - 19:00
Szombat 14:00 - 18:00
Vasárnap 14:00 - 15:00

A teleszoba szeptember 3-tól 
hétfõtõl szombatig 14:00 - 18:00
között, pénteken 15:00 - 19:00

között látogatható. 
A fenti idõpontokon kívül a 
rendezvények idõpontjának
függvényében tartunk nyitva.

További eelérhetõségek:

Schmidt MMária 

mûvelõdésszervezõ

Telefon: 06-330/572-44788
E-mail:

tengelicifaluhaz@freemail.hu

Októberi pprogramok:

október 12. 15 óra – Szomszé-
doló a Paksi Csengey Dénes
Mûvelõdési Központban
október 24. 17 óra – tökfara-
gás a Halloween bálra
október 26. 21 órától másnap
04 óráig – Halloween bál

novemberi eelõzetes:
Disznóvágás és falu-disznó-
tor a Faluház udvarán.

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

KÖZÉRDEKÛ
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Priger Istvánné
nyugdíjazását követõen 2013. október 3-tól (szerda) az ön-
kormányzat szõlõhegyi kirendeltségén (József A. u. 1.) min-
den szerdán 13:00 – 16:00-ig Szécsényiné Dóka Emõke tart
ügyfélfogadást gyámügyi, szociális és gyermekvédelmi ellá-
tási ügyekben.

Tájékoztatom továbbá a tisztelt lakosságot, hogy Felkertné
Kiltau Ildikó a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat mun-
katársa 2013. október 7-tõl (hétfõ) minden hétfõn 13:00 –
16:00-ig szintén az önkormányzat kirendeltségén tart ügyfél-
fogadást.


