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Iskolai hírek ❖ Új víziközmû-szolgáltatás ❖ Halloween bál meghívó ❖ Zöldút rajz- és fotópályázat

KÖZÉRDEKÛ
Kóbor kutyák

- Lakossági jelzések szerint mostanában többször
elõfordult, hogy Tengelic közterületein, kutyák
kóborolnak, amivel veszélyeztetik a járókelõk tes-
ti épségét. (Az utóbbi idõben több kutyaharapás
is elõfordult.) Kérjük a kutyatulajdonosokat, ku-
tyatartókat, hogy nagyobb odafigyeléssel akadá-
lyozzák meg kutyáik kijutását más ingatlanra, vagy
közterületre.
Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy aki a fel-
ügyelete alatt álló kutyát a település belterületén
felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóbo-
rolni hagyja, szabálysértést követ el. A szabálysér-
tési eljárás lefolytatására a Paksi Járási Hivatal jo-
gosult.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

A Faluház új nyitva tartása
2014. október 1-jétõl új nyitva tartási rend szerint
mûködik a Faluház, melyet a 4. oldalon tekinthet-
nek meg.

Schmidt Mária mûvelõdésszervezõ

Karácsonyi ajándék
„cipõsdoboz” akció

Az idén is folytatni kívánjuk a karácsonyi ajándék
„cipõsdoboz” akciónkat a rászoruló gyermekek ja-
vára. Kérjük, kezdjék el gyûjteni a dobozokba
szánt apró ajándéktárgyakat, édességet, iskolasze-
reket! A begyûjtés idõpontjáról és az ünnepélyes
átadásról késõbbi számainkban tájékoztatjuk
Önöket. Tegyük ismét boldogabbá az év legszebb
ünnepét azoknak, akiknek hasonló örömben más-
ként nem lehet részük.

Gáncs Tamás, a Szociális Bizottság elnöke

Szelektív hulladék elszállítása
A legközelebbi szelektívhulladék-elszállítás idõ-
pontja október 17.

Szolgáltatások
a könyvtárban

Nyomtatás, fénymásolás, szkennelés és faxolás –
ezek a szolgáltatások kizárólagosan a Könyvtár-
ban vehetõk igénybe nyitva tartási idõben. 

Helyhatósági választások
Október 12-én 6 és 19 óra között zajlik a követke-
zõ 5 évet meghatározó helyhatósági választás. Kér-
jük, éljen szavazati jogával, hogy a legmegfelelõb-
bek kerüljenek az önkormányzati testületbe! A
szavazáshoz vigye magával személyi azonosító ok-

iratát és lakcímkártyáját is. 

„De nehéz az iskolatáska…”
A szó valódi értelmében is viharos volt az idei tanévkezdés. Az égi zenekar játéka, menny-
dörgés kísérte a szeptember elsejei tanévnyitót és az ömlõ esõ mintegy a résztvevõk he-
lyett siratta a nyár végét. Az évnyitón iskolánkban 15 kis elsõst köszönthettünk.

„Iskolás utatokat Ingrid és Márta néni fogja vezetni, segíteni, vigyázni. Sikereiteknek ve-
letek együtt örülnek és – reméljük ritkán – de együtt szomorkodnak, ha kudarc ér ben-
neteket. Intelmeiket, tanácsaikat, szavukat mindig fogadjátok meg!”

***A Nemzeti Köznevelési törvény és az új NAT bevezetésével reformok hosszú sorát kezd-
tük meg tavaly, és folytatjuk az idei tanévben. Csak a legfontosabbakat kiemelve:

Az egésznapos oktatást, a hit- és erkölcstant, a mindennapos testnevelést bevezetve
évrõl-évre nõ a tanulók óraterhelése.

Mindennapos testnevelés órája az 1-2-3., 5-6-7. évfolyamos tanulóknak lesz a 2014-
2015-ös tanévben. Az órák jobb elosztását tekintve, ebéd után is lesz egy-egy kötelezõ
óra az 1-2.-ban ének, honismeret és testnevelésbõl. Az 5-6.-ban két testnevelés és egy
honismereti óra kerül át a délutáni sávba.

Idén szeptembertõl az 1-2. és az 5-6. évfolyamokon (felmenõ rendszerben) kötelezõ
az erkölcstan illetve hit- és erkölcstanoktatás. Iskolánkban a tanulók közel 2/3-a válasz-
totta az új tantárgyként belépõ hit- és erkölcstan oktatását. A fakultatív (választott) tan-
tárgy a tanév során kötelezõ. Tanév közbeni módosításra nincs lehetõség. Nyisztorné
Vas Rita személyében új a katolikus hitoktató.

A növekvõ tanulói óraterhek, a fejlesztõ-felzárkóztató, a tantárgyi, mûvészeti tehetséggon-
dozó szakkörök, sportfoglalkozások egyre szûkülõ idõsávja a szülõtõl megfontolt átgon-
dolását igényli a választható foglalkozásoknak. A megkezdett másnapra történõ készülés
több esetben otthoni befejezésre vár. (folytatás a 2. oldalon)

Legfontosabb kívánságunk, hogy érezzétek jól magatokat nálunk és naponta éljetek át sik-
ereket a tanulmányaitok során!

Iskolai hírek - 2014. szeptember

Kézmûves szakkörünket 
Pámer Ildikó irányítja
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(folytatás az 1. oldalról)

Az új tanévtõl az 1-8. évfolyamokon – továbbá
a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógy-
pedagógiai nevelés-oktatásban – felmenõ
rendszerben az állam térítésmentesen bizto-
sítja a tankönyveket a diákok számára. Ez azt je-
lenti, hogy 2014 szeptemberében az 1-2. évfo-
lyamosoknak már nem kellett fizetniük a tan-
könyvekért. A 3-8. évfolyamokon folyamato-
san kifutó rendszerben továbbra is rászorult-
sági alapon biztosítja az állam az ingyenes tan-
könyvellátást. A korábban használatos tan-
könyvcsaládokat új, ún. kísérleti könyvek vált-
ják fel az 1-2. és 5-6. osztályokban. De a 4. és 7-
8. osztályokban is zömében másfajta könyvek-
bõl kezdtük meg az oktatást az állami támoga-
tás, a tankönyvjegyzék szabta keretek között,
biztosítva a tanulók közel 80% -a ingyenessé-
gét.

A szociális bizottság javaslatára az önkor-
mányzat harmadízben tudott olyan további
segítséget nyújtani az idejáró iskolások csa-
ládjainak, mely mindenkinek egyformán
hasznos volt. A tanszercsomagok jó minõségû
tanszerekkel segítették az iskolakezdést.

A köznevelési törvény szerint „általános is-
kolában a nevelés-oktatást a délelõtti és dél-
utáni tanítási idõszakban olyan módon kell
megszervezni, hogy a foglalkozások legalább
tizenhat óráig tartsanak” és „a tanuló köteles-
sége, hogy ezeken a foglalkozásokon részt ve-
gyen”. A szabályozás az általános iskolák vala-
mennyi évfolyamára vonatkozik.

Örömünkre szolgál, hogy elenyészõ azok

száma, akik nem veszik igénybe a 16 óráig tar-
tó foglalkoztatás lehetõségét.

A tanév további fontos változásai, hogy az
idei tanévben életbe lép az új pedagógusmi-
nõsítési rendszer, mely 2015-ben három kollé-
ga munkájának értékelését jelenti. Megkezdi
mûködését a tanfelügyelet és a pedagóguso-
kat tömörítõ Nemzeti Pedagógus Kar.

A német mellett, második idegen nyelv-
ként az 5-6. osztályban folytatódik az angol
nyelv oktatása. A tantestület összetételében
több év óta elõször nincsen változás. Az 1.
osztály osztályfõnöke Kolep Ingrid, az 5. osz-
tályé - új szerepkörben - Nagy Andrea lett. 

Az egészséges táplálkozást hivatott segíte-
ni az állam által támogatott iskolatej és iskola-
alma program. 

Az önkormányzati iskolabusz naponta há-
romszor fordul majd, jobban igazodva az óvo-
da, iskola napirendjéhez, menetrendjében
minimális a változás.

Újra bekapcsolódtunk az „Iskolarendõr”
országos programba, melynek célja a foko-
zott odafigyelés, a közlekedésbiztonság és a
bûnmegelõzés.

Ezúton köszönjük a helyi polgárõrség köz-
remûködését, mellyel ismét segítették a bal-
esetmentes iskolába érkezést, szeptemberi
forgalomirányító akciójukkal felhívva erre a
tanulók és a jármûvezetõk figyelmét.

Mindkét épületünkben 2-2 nevelõ teljesít
az óraközi szünetekben ügyeletet, melyet
portaszolgálattal egészítünk ki az iskola min-
dennapi nyugalmának, biztonságának megõr-
zéséért.

A tanév szeptember 1-jén, hétfõn kezdõ-
dött és június 15-én, hétfõn ér véget. Össze-
sen 181 tanítási napból áll, benne két hosz-
szabb (õszi, téli) és a rövidebb tavaszi szünet-
tel.

Az elmúlt évek eredményei példaként szol-
gálnak, azok megtartására törekszünk. Isko-
lánk a 2013-as kompetencia-mérésen az utób-
bi évek legjobb eredményével szerepelt, az
országos átlagot meghaladó eredményt ért el.

Büszkék vagyunk arra, hogy az ország
2645 iskolájából a 6. osztályos eredmények
alapján:

mindössze 85 elõzött meg bennünket szö-
vegértésbõl, matematikából 62.

A közepes lélekszámú községek iskolái kö-
zül (ahova Tengelic is tartozik) szövegértés-
bõl csak 2, matematikából 11 iskolának volt
jobb az eredménye.

A 8. osztályosok eredményei alapján: a
2645 fõs „mezõnybõl” mindössze 69 elõzött
meg bennünket szövegértésbõl, 79 iskola ma-
tematikából. A közepes lélekszámú községek
iskolái közül szövegértésbõl csak 4, matema-
tikából 9 iskolának volt jobb az eredménye. 

A bonyhádi tankerület iskolái közül Tenge-
lic érte el a 2013. évi mérésben a legjobb
eredményt.

Közös igazgatású intézményünk sikeres
együttmûködése eredményeként a tanév vé-
gén zárja 40 milliót meghaladó projektjét,
mely eszközfejlesztéssel, módszertani képzé-
sekkel ad újabb lendületet, muníciót nevelõ-
oktatómunkánkhoz.

Szijártó József tagiskola vezetõ

Mint ahogy azt a minden háztartásnak eljutta-
tott tájékoztatóból megtudhatták 2014. októ-
ber 1-tõl Tengelicen (bel- és külterületi része-
ken egyaránt) új szolgáltató, a MEZÕFÖLDI RE-
GIONÁLIS VÍZMÛ Kft. biztosítja az ivóvízellá-
tást, valamint a szennyvízelvezetést és tisztí-
tást. A 2014. január 1-én érvényben lévõ díjak
változatlanok maradnak.

2014. szeptember végén a korábbi és az új
szolgáltató közösen leolvassák/leolvasták és
rögzítik a mérõállásokat. A záró óraállásig,
szeptember 30-ig az eddigi szolgáltató, a
Dunaág Kft. jogosult az ivóvíz és a szennyvíz
számlázására. Ezt követõen, 2014. október 1-

tõl a Mezõföldvíz Kft. számlázza a víz- és csa-
tornadíjat. A közszolgáltatási szerzõdést októ-
ber-november hónapokban juttatják el Önök-
höz. Ezt megkapva kérjük, ellenõrizze a szer-
zõdésben feltüntetett adatokat: személyes
adatok, a fogyasztásmérõ gyári száma és a nyi-
tó óraállás.

A lakossági számlázás havonta történik. A
leolvasás évente legalább egyszer történik, a
leolvasások közti idõszakban átalánymennyi-
ség alapján rész-számlát, minden leolvasást
követõen elszámoló számlát kapnak. Közületi
felhasználók esetében havi leolvasás mellett
havonta történik a számlázás.

A díjfizetés lehetséges módjai: csekkes fi-
zetés, egyéni banki átutalás. Elsõsorban a cso-
portos beszedési megbízás alapján történõ fi-
zetés a javasolt, mely esetben bankjánál felha-
talmazást kell adnia az új szolgáltatónak törté-
nõ teljesítésre.

Készpénz befizetést és a szolgáltatással
kapcsolatos ügyintézést a paksi ügyfélszolgá-
laton (Paks, Kölesdi út 46.) tud teljesíteni hét-
fõ, szerda, csütörtök és pénteki napokon 8 és
14 óra között, kedden 8 és 20 óra között. To-
vábbi elérhetõségek: 40/462-000 telefon és a
www.mezofoldviz.hu internetes honlap.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

Új víziközmû szolgáltató

Nyolc tanulócsoporttal, 
122 tanulóval, négy 
napközis csoporttal 
kezdtük meg 
a tanévet.
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HALLOWEEN BÁL
A tengelici Petõfi Sándor Faluház

szeretettel meghívja

2014. október 25-én
21 órai kezdéssel megrendezésre kerülõ 

és hajnali 4 óráig tartó

III. HALLOWEEN BATYUS BÁLJÁRA!
Zenél: TIBSA BAND
Belépõ: 1000 Ft/fõ

Részvétel kizárólag elõzetes asztalfoglalással lehetséges!

Asztalfoglalás: a 74/675-650 
és a 06-30/572-4788-as számokon, 
valamint személyesen a Faluházban!

ZENE, TÁNC, TOMBOLA!
Töltsünk el együtt egy szép estét!

A tengelici Petõfi Sándor Faluház rajz- és fotópályázatot hirdet

AA  ZZÖÖLLDDÚÚTTOONN  JJÁÁRRTTAAMM,,  DDEE  SSOOKK  SSZZÉÉPPEETT  LLÁÁTTTTAAMM...... címmel.

Az alkotásokat 2014.  november  16-iig (vasárnap) várjuk a Faluházba.
AA  ppáállyyáázzaatt  kköövveetteellmméénnyyeeii:: AAzz  aallkkoottáássookk  mmiinnddeenn  eesseettbbeenn  aa  ZZööllddúúttoonn  ffeelllleellhheettõõ  llááttvváánnyyoossssáággookkaatt,,  

tteerrmméésszzeettii  éérrttéékkeekkeett,,  kkaassttééllyyookkaatt  jjeelleennííttsséékk  mmeegg..
RRaajjzzppáállyyáázzaatt  eesseettéénn:: az alkotások bármilyen, tteettsszzõõlleeggeess  tteecchhnniikkáávvaall  kkéésszzüüllhheettnneekk (pl: akvarell, grafikai 

technikák stb.) A/4-es vagy A/3-as méretben. A kép hátoldalán kérjük feltüntetni 
az alkotó nevét, a lakcímét, az életkorát és az alkotás címét, ha van.

FFoottóóppáállyyáázzaatt  eesseettéénn:: a fotók mérete minimum 15x21 cm-es legyen. A képek mellé kérjük feltüntetni az alkotó 
nevét, a lakcímét, az életkorát és a fénykép címét, ha van.

AA  ppáállyyáázzaatt  éérrttéékkeellééssee  ééss  ddííjjaazzáássaa::
az értékelés korosztályok szerint történik:

- óvodások, 
- 6-10 év, 10-14 év és 14-18 év közöttiek,
- valamint 18 év felettiek.

A díjak odaítélésérõl zsûri dönt.
A díjak átadására 2014 novemberében - az alkotásokból

nyíló kiállítás megnyitóján kerül sor.
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Képviselõ-testületi ülés összefoglaló

CSALÁDORVOS
Drr.  Dömmötörr  Zitaa

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-SSzõlõhegy
Szerda 12:00 - 15:00

FOGORVOS

Drr.  Vékás  Júliaa  Annddrreaa
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

IMPRESSZUM
Tengelici Hírmondó Kiadja: Az Axel Springer Magyarország 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  TARTÁS
Hétfõ 13:00 - 19:00
Kedd 9:00 - 12:00

14:00 - 19:00
Szerda 8:00 - 19:00
Csütörtök 8:00 - 12:00

13:00 - 18:00
Péntek 13:00 - 18:00
Szombat 14:00 - 18:00
Vasárnap 13:00 - 14:00

A teleszoba vasárnap kivételével
14:00 - 18:00 óra között látogat-
ható. A fenti idõpontokon kívül
a rendezvények idõpontjának
függvényében tartunk nyitva.

További  elérhetõségek:
Schmidt  Mária  

mûvelõdésszervezõ
Telefon: 06-330/572-44788

E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu

Októberi  programok:

október 9. 16 óra – Kasza End-
re falugazdász elõadása

október 23. 16 óra – Tökfara-
gás a Halloween bálra

október 25. 21. óra – Hal-
loween bál

Késõbb kerül pontosításra –
színházi elõadás gyermekeknek

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a 2010-2014-es
önkormányzati ciklus utolsó rendes ülését 2014. szeptember 9-én tar-
totta. Az ülésen 9 napirendet tárgyaltak meg a képviselõk, ennek so-
rán 1 rendeletet alkottak, és 8 határozatot fogadtak el.

Az elsõ napirendi pontban Sarkadi Ferenc kirendeltség-vezetõ ré-
szérõl tájékoztató hangzott el a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség szakmai tevékenységérõl, majd a Tolna Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság igazgatója Dr. Balázs Gábor mutatkozott be a testület-
nek. 

E napirendet követõen módosította a testület az önkormányzat
2014. évi költségvetésérõl szóló rendeletét. A módosítással a bevételi
és kiadási fõösszeg 352.795.000.-Ft lett, vagyis 52.191.000.-Ft-tal emel-
kedett a módosított elõirányzathoz képest. 

A képviselõk megtárgyalták és elfogadták a 2014. évi gazdálkodás
I. félévi helyzetérõl szóló beszámolót. Összességében elmondható,
hogy az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Mézeskalács Óvo-
da bevételei idõarányosan, míg a kiadásai az idõarányosnál alacso-
nyabb %-ban teljesültek, köszönhetõen a takarékos gazdálkodásnak.

A következõ napirendi pontban az önkormányzati ciklusra készült
gazdasági program végrehajtásáról számolt be a képviselõknek
Gáncs István polgármester.  Az elmúlt négy év során a fejlesztési alap-
elveket szem elõtt tartva valósultak meg a célkitûzések. Folyamatos
volt a bevételek és kiadások egyensúlya. Az egészségügyi és szociális
ellátásokat tekintve továbbra is vállalkozó végezte a háziorvosi és fog-
orvosi ellátást, az önkormányzat a védõnõi ellátás fenntartója. A házi-
orvosi ügyeletet a Paksi Többcélú Kistérségi Társulással szerzõdés-
ben álló vállalkozás végzi 2013. január l-jétõl, míg a gyógyszerellátást
fiókgyógyszertár mûködtetésével biztosítjuk. A meglévõ szociális el-
látásokat megtartottuk, új tanyagondnoki busz beszerzése valósult
meg. Az elmúlt években részt vettünk az EU élelmiszersegély prog-
ramjában valamint ingyenes füzet és írószercsomag megvásárlásával
segítettük a tengelici általános iskolába járó gyermekeket. 

A nevelési, oktatási feladatok területén változás következett be. Az
óvoda fenntartása 2013. január l-jétõl az önkormányzat feladata, a 7.
és 8. osztály visszaállítását követõen, pedig az iskola fenntartása és
mûködtetése a KLIK intézményfenntartóhoz került. A Faluházban az
egyéb programok mellett az IKSZT programokra is biztosítottuk a fe-
dezetet. 

Az idegenforgalom területén is sikerült fejlesztéseket megvalósíta-
ni, így kialakításra került a „Zöldút”, valamint Felsõtengelicen megvá-
sárlásra került egy olyan ingatlan, amely felújítását követõen szerves
része lesz, az ott létesítendõ turisztikai, szabadidõparknak. 

A környezetvédelem és településtisztaságot érintõ célok közül az
alábbiak valósultak meg: 

A szilárd hulladék begyûjtését továbbra is az Alisca Terra Kft. vé-
gezte az elmúlt években. 2014-tõl bevezetésre került a házaktól elszál-
lított zsákos szelektív hulladékgyûjtés, valamint szerzõdést kötöttünk
a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére is. A
mezõõri szolgálat elindításával az illegális hulladékok lerakása is csök-
kenhet. Célkitûzés volt a település környezetvédelmi programjának
elkészítése, ami elmaradt.

A településszerkezeti adottságokból eredõ hátrányok csökkentése
céljából iskolabuszt vásároltunk a külterületi gyermekek óvodába, is-
kolába történõ beszállítása céljából. Célkitûzésként került meghatáro-
zásra a munkahelyteremtés, ami nem realizálódott. Sajnos a közfoglal-
koztatottak létszáma is évrõl-évre csökkent az állami támogatás be-
szûkülése miatt. 

A civil szervezetek minden évben anyagi támogatást kaptak az ön-
kormányzattól, emellett programjaik megvalósításához segítséget
nyújtottunk gépjármû- valamint helybiztosítással is.

A képviselõ-testület a következõ napirendi pontban véleményezte
a Mézeskalács Óvoda 2014/2015 évi nevelési év munkatervét, vala-
mint az óvoda házirendjét.

Az egyebek napirendi pontban döntés született arról, hogy az ön-
kormányzat a Dunaág Kft részére még az idén 2.118 e Ft-ot visszatérít
a 2005-ben 25 évre kötött gazdasági keretmegállapodás szerinti
egyszeri4.500 e Ft mûködtetésbe adási díjból. 

A testületi ülés végén Gáncs István polgármester egyenként meg-
köszönte a képviselõknek a négy év alatt végzett eredményes mun-
kát.

Tolnai Lászlóné jegyzõ


