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Közérdekû v Iskolai hírek v Tájékoztató a tankönyv árakról

TOVÁBBI ISKOLAI HÍREK

KÖZÉRDEKÛ
Az avar és kerti hulladék égetését Tenge-
lic Község Önkormányzata Képviselõ-
testületének 24/2008 (XII.10) önkor-
mányzati rendeletének 5.§-a szabályozza.
E szerint az égetésre csak szerdai és szom-
bati napokon kerülhet sor � kivéve ün-
nepnapon � és csak 13,00 óra és 20,00
óra között. Az avaron és kerti hulladékon
kívül más hulladék nyílt téri égetése tilos.

Emellett az Alisca Terra Kft. minden
hónap 3. péntekén szelektív hulladék-
ként elszállítja az ingatlanokon össze-
gyûjtött zöldhulladékot is.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a
fenti szabályokat tartsa be, mivel még
mindig elõfordul, hogy néhányan nem
az engedélyezett napokon, vagy nem
csak kerti hulladékot égetnek.

***
Következõ szelektív hulladék 

szállítási nap: július 18.

***
Az önkormányzat kötelezettsége nyilván-
tartást vezetni a településen összeírt
ebekrõl. A nyilvántartás célja az állat tu-
lajdonosa, tartója és más személyek joga-
inak, személyes biztonságának és tulajdo-
nának védelme, valamint az önkormány-
zat ebrendészeti és állatvédelmi feladata-
inak hatékony ellátása.

A településen az ebösszeírás 2013-
ban megtörtént, azonban a nyilvántar-
tás aktualizálásához, naprakészségéhez
szükséges, hogy az ebtartók minél elõbb
bejelentsék az ebekkel kapcsolatos vál-
tozásokat. (állat vásárlása, elhullása, el-
adása, egyéb). Az ehhez szükséges beje-
lentõ lap a Tengelici Polgármesteri Hiva-
talban rendelkezésre áll.

***
Az élelmiszerláncról és hatósági felügye-
letérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.
§ (4) bekezdése értelmében a földhaszná-
ló köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfû virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt köve-
tõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak
végéig folyamatosan fenntartani. 

Növényvédelmi bírságot kell kiszabni
azzal szemben, aki a parlagfû vagy az
emberi egészséget bármely módon ve-
szélyeztetõ károsítók elleni védekezési
kötelezettségét elmulasztja. A bírság leg-
kisebb összege tizenötezer forint, leg-
magasabb összege ötmillió forint.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a
parlagfû mentesítési kötelezettségüknek
tegyenek eleget, a parlagfû mentesítés el-
végzése mindannyiunk közös érdeke. 

Tolnai Lászlóné jegyzõ

Kívánok valamennyi kollégám nevében az elõttetek álló tanulóévekre sok sikert,
elégedettséget, örömöt, szeretetet és nagyon jó egészséget! Járjatok szerencsével!

Nyolcadikosaink búcsúja a hét közepén a bankettel kezdõdött. A �bolond ballagás� az óvo-
dában ért a csúcsra. Utoljára játszhattak, bolondoztak együtt kedvükre úgy, hogy ezért már
Erika óvó nénitõl nem dorgálást, hanem jutalmat, emlékkönyvet kaptak. Búcsúzásuk a
péntek esti �hangoskodással�, zenés szerenáddal folytatódott, majd a szombat délelõtti bal-
lagással fejezõdött be.

Eljött a régen várt nap, amely most mégis az öröm mellett a szomorúságot is magában
hordozza. Búcsúztok az iskolától, tanáraitoktól, társaitoktól.

Õrizzétek meg iskolánk emlékét, mint ahogy az iskola is emlékezik rátok. Neveiteket,
képeiteket, munkáitokat e falak õrzik, s ha majd felnõtt fejjel gyermekkori emlékeitek
után kutattok, itt sok mindenre rábukkantok, itt már örökre otthon lesztek.

Szeretném, ha tudnátok, hogy az együtt töltött idõ alatt, nemcsak mi adtunk nektek,
de rengeteg dolgot kaptunk is tõletek. Kedvességet, õszinteséget, szeretetet, hitet a továb-
bi munkánkhoz. Én legszívesebben a közös produkciókra emlékezem, azokra az esemé-
nyekre, versenyekre, vetélkedõkre, ahol büszkék lehettünk rátok, ahol nemcsak a tanu-
lás volt a fontos, hanem a vidámság, a humor, a kultúra, a sport. Számtalan példát mu-
tattatok arra, hogyan kell közösen megküzdeni a sikerért. Olyan közösséget engedünk
ma útjára, akik az elmúlt években sokat tettek hozzá tehetségükkel, szorgalmukkal is-
kolánk jó hírnevéhez.

Az osztály 72%-a érettségit adó középiskolában folytathatja tanulmányait úgy, hogy
többségük központi felvételi vizsga alapján került be a gimnáziumba, szakközépisko-
lába. (Részletek az igazgatói beszédbõl)

2014. június 05-én immár hetedik alkalommal
került sor a �Tolna Megye Talentuma� díj átadá-
sára. A szekszárdi Vármegyeházán köszöntöt-
ték a tehetséges tanulókat és tanáraikat, akik a
tanév során a Klebelsberg Intézményfenntartó

Központ által szervezett versenyeken kiemelke-
dõ eredményeket értek el. Hallatlan öröm, hogy
idén iskolánkból is volt erre érdemesült tanuló
KREMZNER GÁBOR nyolcadik osztályos diá-
kunk személyében. (folytatás a 2. oldalon) 

�Tolna Megye Talentuma 2014.�

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK�
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(folytatás az 1. oldalról)

PEDAGÓGUSNAP

Gábor, a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 2. helye-
zettjeként került e rangos elismerés díjazottai közé. Fel-
készítõ tanára: Vetró Katalin volt. Gáncs István, közsé-
günk polgármestere is gratulált és megajándékozta e ki-
váló teljesítményt elérõ diákot és tanárát.

Dr. Puskás Imre, a megyei közgyûlés elnöke és Gerzsei
Péter tankerületi igazgató gratulált az elért sikerhez

Június 4-én, Trianon emléknapján mûsoros megemlékezést tartott az iskola. A faluház
színpadán osztályfõnökük, Grénusné Fergelt Ibolya rendezésében a 7. osztályosok
szerepeltek.

A Nemzeti Összetartozás Napján

Óvodás, iskolás gyermekek és szüleik bensõséges mûsorral, vendéglátással köszöntötték községünk aktív és nyugdíjas pedagógusait 
a faluházban a szülõi munkaközösségek szervezte ünnepségen, amit ezúton is hálásan köszönünk.

Aerobic a déli melegben � az új mozgásforma
mégis vonzó volt kicsinek és nagynak egyaránt

A tanév utolsó napjai már nem a tanulással teltek. Több osztályunk keres-
te fel a nemrégiben átadott �Zöldút� nevezetességét, a Benyovszky kápol-
nát és tett a környéken gyalogos vagy kerékpártúrát. A 2. osztály az isko-
labusszal Regölyig merészkedett. Utolsó napi hagyományunkat az idén
sportnappá fejlesztettük. Melyben természetesen a labda volt idén is a fõ-
szereplõ, de a kézi,-kosár-,tollaslabda, a foci mellett a tréfás feladatokban
az ügyességre, állóképességre és vidámságra is szükség volt. Az ötpróba
jegyében ezeket is próbára tettük.
Az idei tanár-diák meccs újdonsága volt a gyengébbik nem összecsa-

pása. A nõi tanerõk és diáklányok kézilabdázásban mérték össze
erejüket, küzdeni tudásból kiérdemelve a legjobb osztályzatot.

Ötpróba sportnap és �Szünidõzõ�

A 2013-2014. tanév kitüntetett tanulói
A tudás és szorgalom példaként állítása és elismeréseként alapítottuk az �Év tanulója� címet, a
kiemelt jutalmat és a nyolcadikos különdíjat, melyet a tantestület javaslatára a Felnövekvõ
Nemzedékért Alapítvány tárgyjutalommal támogat. Bali Józsefné kuratóriumi elnök idén négy
arra érdemesült diáknak adta át a kitüntetõ címet:

Kitüntetett tanulóink a kopjafánál:
Rohn Csenge Villõ, Farkas Fanni, 
Rudolf Eszter és Kremzner Gábor.

Alsó tagozaton az �Év tanulója�: Farkas Fanni 4. osztályos tanuló, aki az alsó tagozat mind a
négy évfolyamán kitûnõ bizonyítvánnyal és osztályában a legtöbb tantárgyi dicsérettel
büszkélkedhet. Magyar nyelvtan tantárgyból kiemelkedõ teljesítményével Pécsen, a tanulmányi
verseny országos döntõjében a legjobbak között is bizonyíthatott. Kiváló tanulmányi munkája
mellett lelkesen vett részt a közösségi rendezvényeken, a gitár és színjátszó szakkör munkájában,
és számos iskolai, iskolán kívüli rajzpályázatra készített dicséretes alkotásokat. Kedves, szerény
magatartásával, lelkiismeretes, pontos, kötelességtudó feladatvégzésével elsõ osztálytól kezdve
példát mutatott társainak.
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FONTOS KÖZLEMÉNY

Felsõ tagozaton az �Év tanulója�:
Kremzner Gábor 8. osztályos tanuló, aki
osztályának legsikeresebb tanulója. Tanul-
mányi eredménye alsó tagozattól kezdve ki-
tûnõ. Példás szorgalmú és magatartású. Tan-
tárgyi dicséreteket kapott magyar és német
nyelvbõl, történelembõl, biológiából és föld-
rajzból. Tehetségét a zenében is megmutat-
ta, sokszor örvendeztetett meg bennünket
gitárjátékával is. A diákönkormányzatban
végzett négy éves tevékenysége példaérté-
kû. Az országos német nemzetiségi verse-
nyen továbbjutott a megyei fordulóba. Leg-
rangosabb eredményeit helyesírási verse-
nyeken szerezte: A Bendegúz Nyelv-Ész or-
szágos anyanyelvi verseny megyei döntõjén
a 3. helyet szerezte meg és eredményes volt
a MOZAIK anyanyelvi verseny pécsi döntõ-
jén is. A Lotz János helyesírás versenyen me-
gyei 3. a Simonyi Zsigmond Kárpát-meden-
cei helyesírási versenyen pedig a megyei
döntõn 2. helyezést ért el. Utóbbi eredmé-
nye alapján � intézményünkben ez idáig
egyedüliként - nyerte el a megyei önkor-

mányzat díját a �TOLNA MEGYE TALENTU-
MA� kitüntetõ címet.

A kuratórium 8. osztályos különdíj-
ban részesítette Rudolf Eszter 8. osztá-
lyos tanulót, aki osztálya másik legeredmé-
nyesebb tanulója. Példás szorgalmú és ma-
gatartású, tanulmányi eredménye az idén
is, mint nyolc éven át minden évben, kitû-
nõ. Munkájában kitartó, igényes és meg-
bízható, társai érdemeit elismerik. 

Tantárgyi dicséreteket kapott magyar
nyelv és irodalomból, történelembõl és né-
met nyelvbõl.

Vers- és prózamondásban az idén is tün-
dökölt. Részt vett a paksi Regélõ nemzet-
közi mesemondó versenyen, ahol produk-
cióját a zsûri különdíjjal jutalmazta. Majd
bemutatkozott a paksi Szomszédolón és ki-
csit késõbb a Ki Mit Tud-on is. A D- Faktor
német szavalóversenyen, Zombán 1. helye-
zett lett és a közönségdíjat is õ nyerte el.
Szavalóversenyünkön emlékezetes vers-
mondásával szintén a képzeletbeli dobogó

tetején végzett. Eredményesen szerepelt a
MOZAIK anyanyelvi verseny pécsi döntõ-
jén is. Lotz János szövegértési és helyesírá-
si versenyen a megyei 10. helyet szerezte
meg. A Simonyi Zsigmond Kárpát-meden-
cei helyesírási verseny megyei döntõjén a
11. helyen végzett, míg a Bendegúz Nyelv-
Ész országos anyanyelvi verseny megyei
fordulóján 4. lett.

Rohn Csenge Villõ 4. osztályos tanulót ki-
emelt jutalomban részesítettük, aki kitûnõ
bizonyítványa mellett versenyeredményei-
vel vívta ki társai és nevelõi elismerését.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is több
versenyen bizonyított: Sárszentlõrincen, a
Petõfi szavalóversenyen, Zombán a D faktor
német versmondón és a házi szavalóverse-
nyünkön is 2. helyen végzett. Magyar nyelv-
tan tantárgyból két tanévben is bejutott az
országos döntõbe Pécsre, ahol osztálytársai
közül idén a legjobb helyezést érte el.Tanév
végi kitûnõ bizonyítványába hét tantárgyi
dicséret is bejegyzésre került.

Tájékoztatjuk a szülõket, hogy a családok tanévkezdését önkor-
mányzatunk az idei évben is támogatja. Valamennyi helyben isko-
lába járó tanuló számára az önkormányzat ingyenesen biztosítja a
nevelõk kérésének megfelelõen összeállított tanszercsomagot,
melyrõl névre szóló értesítõt kapnak. A tanszerek és tankönyvek
jegyzéke a községi honlapon is megtalálható.

A nyár folyamán, levélben kapnak befizetési csekket az állami tan-
könyvforgalmazótól azok a szülõk, akik a tankönyvet nem térítés-
mentesen kapják. A KELLO tájékoztatása szerint a tankönyvek árá-
nak befizetési határideje augusztusban lesz. A tanévkezdéssel kap-
csolatos információkat augusztus második felében tesszük közzé. 

A 2014-2015. tanévi osztályonkénti tankönyvcsomagok
várható árai:

1-2.osztály: valamennyi tanuló számára térítésmentes.
3.osztály 9.620,- Ft
4.osztály 11.695,- Ft
5.osztály 11.047,- Ft
6.osztály 7.170,- Ft
7.osztály 11.160,- Ft
8.osztály 12.765,- Ft

Megköszönve Önöknek a tanévi közös együttmunkálkodást, kívánok gyermeküknek, családjuknak
tartalmas szünidõt, szép nyarat! Találkozzunk újra szeptember 1-jén, hétfõn, az elsõ tanítási napon!

Szijártó József tagiskola vezetõ

TEKER a 3T
A 3T Civil Szervezet az idei évben a Paksi Atomerõmûbe szervezte a
már hagyománnyá vált kerékpártúráját. A falu központjából indult a
kis csapat, majd Csárdahegyen és Biritón keresztül érkeztünk meg a
Paksi Atomerõmû Látogató központjába. A központban tett látogatást
követõen áttekertünk az Északi részen található Atomenergetikai Mú-
zeumba, ahol az Atomerõmû építésével és üzemeltetésével kapcsola-
tos összegyûjtött dokumentumokat nézhettük meg. A 28 fõs társaság
délután 1 órakor indult vissza Tengelicre, ahol a fáradt túrázóknak
virslivel és hideg innivalóval kedveskedtünk. Izomláz ide, vagy oda,
mindenki élvezte a túrát. Reméljük, legközelebb még többen kapnak
kedvet egy kis mozgáshoz a szabadban, a jó társaság, a jó hangulat és
az egészség érdekében. Séta Péterné 3T Civil Szervezet szervezõ
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JEGYZÕI KÖZLEMÉNYEK
Képviselõ-testületi ülés összefoglaló

CSALÁDORVOS

Dr. Dömötör Zita
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-Szõlõhegy

Szerda 12:00 - 15:00

FOGORVOS

Dr. Vékás Júlia Andrea
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.

Telefon: 06-74/532-004

Rendelési idõ:
Hétfõ Szünetel
Kedd 14:00 - 19:00
Szerda 14:00 - 19:00
Csütörtök 9:00 - 14:00
Péntek 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
SZ: 08:30 - 11:00
CS: 12:00 - 16:00

Ügyelet

2013. 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

Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 2014. júni-
us 24-én megtartott rendes ülésén 2 rendeletet alkottak, és 12 hatá-
rozatot fogadtak el a képviselõk.
Az elsõ napirendi pontban az önkormányzati intézményeket (orvo-
si rendelõ, óvoda, polgármesteri hivatal, Faluház, sportcsarnok) érin-
tõ napelemes rendszerek kiépítésével kapcsolatos pályázat benyúj-
tásáról született döntés. A pályázat megvalósításához önrész nem
szükséges. 
Ezt követõen két rendelet megalkotásáról döntöttek a képviselõk. Mó-
dosították az önkormányzat 2014. évi költségvetését, mely döntést kö-
vetõen a bevételi és kiadási fõösszegek 294.638 e Ft-ról 300.604 e Ft-ra
emelkedtek.
Törvényi kötelezettségnek tett eleget a képviselõ-testület azzal, hogy
megalkotta a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges válasz-
tópolgárok számáról szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet alap-
ján a képviselõ-testület abban az esetben rendeli el a népszavazást,
ha azt legalább a település választópolgárai húsz százalékának megfe-
lelõ számú választópolgár kezdeményezte.
Közbeszerzési eljárás megindítását szavazták meg egyhangúlag a
képviselõk, mely közbeszerzési eljárás szükséges az Óvoda utca út-
burkolatának felújításához valamint a Móra Ferenc utcában szilárd út-
burkolat építéséhez. A közbeszerzés becsült értéke 40.672.570.- Ft.
Döntés született arról, hogy a 2014/2015-ös nevelési évben a Tenge-
lici Mézeskalács Óvodában három óvodai csoport indítható. A testü-
let elutasító határozatot hozott a Tolna Megyei Polgárõr Szervezetek
Szövetsége támogatási kérelmérõl. Ugyanakkor a helyi polgárõr szer-
vezetet támogatja abban, hogy a polgárõrök részt vehessenek a Me-
gyei Polgárõr Találkozón.
Az egyebek napirendi pontban határozattal döntöttek a képviselõk
arról, hogy az óvodás gyermekek ingyenes óvodatejet kapjanak a
2014/2015-ös nevelési év õszi félévében, arról, hogy egyetért a Paksi
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítá-
sával és arról, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be egészség-
ügyi alapellátás (háziorvosi, védõnõi szolgálat) fejlesztésére. A pályá-
zat összköltsége 26.534.356.-Ft, mely összeg 100 %-ban pályázati for-
rásból származik. A támogatásból egyrészt a két szolgálat részére esz-
közbeszerzés valósulhat meg, másrészt az orvosi rendelõ épületének
felújítására kerülhet sor.
Az egyebek napirendi pontot követõen zárt ülésen folytatta tanács-
kozását a testület. A zárt ülésen szociális ügyben érkezett fellebbezést
bíráltak el a képviselõk, valamint meghosszabbították 2015. augusz-
tus 31-ig három óvodai közalkalmazott határozott idejû kinevezését.

Tolnai Lászlóné jegyzõ
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PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ

7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.

Telefon: 06-74/675-650

NYITVA TARTÁS
Hétfõ 13:00 - 19:00
Kedd 14:00 - 19:00
Szerda 8:00 - 20:00
Csütörtök 10:00 - 20:00
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 elérhetõségek:
Schmidt Mária 

mûvelõdésszervezõ
Telefon: 06-30/572-4788

E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu

Júliusi programok:
Július 25-ig tekinthetõ meg a
rajztáborosok alkotásaiból ren-
dezett kiállítás.
A nyári szünetben is Teleszoba
és torna.
július 12. � Falunap
Tengelic-Szõlõhegy 

Augusztusi elõzetes:
augusztus 9. � májusfa kitánco-
ló bál

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

Magad uram, ha szolgád nincs
Már az õsi idõkben is szépítette környezetét az ember. Elõ-
deink sok szép örökséget hagytak ránk, foglalkoztak külön-
bözõ színû, formájú gyümölcsök és virágok nemesítésével.
Házaikat és portáikat szépítgették, amennyire idejük és ere-
jük engedte rendben tartották. Ezt a régi és szép szokást kel-
lene nekünk is folytatni és majd utódainkra is tovább kell
örökíteni.

Portáinkat rendszeres munkával, kis idõvel és minimá-
lis anyagi ráfordítással mi is széppé tehetjük. Az ingatlano-
kat és a kerítéseket mi magunk is karbantarthatjuk, hogy
környezetünket ez által is kellemesebbé varázsoljuk.

A Tengelicre látogatók a kerítést látják meg elõször. Ezt
akár 15.000 Ft-ból saját erõvel is felújíthatjuk.

Zöld növényeket, virágokat, gyümölcsfákat és örökzöl-
deket is ültethetünk pár ezer forintból, ami még otthono-
sabbá teheti portánkat. 

A szép környezet iránti vágy mindig is bennünk élt a
mai napig, csak tennünk kell érte. 

Nyúl Attila lokálpatrióta


