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ISKOLAI HÍREK
Iskolánk június 18-án, szombaton tar-
totta hagyományos ballagását és tanév-
záró ünnepélyét. A 9 órakor megszó-
laló csengõ nyolcadikosaink ballagásá-
nak kezdetét és egyben egy új világ fe-
lé tett elsõ lépéseit jelezte.

„Az évek során összekovácsolódott
közösség felbomlik, szétszóródik. Ki-
ki, más-más úton megy tovább, és
szinte biztos, hogy benneteket utoljá-
ra láthatunk így együtt. Ma utoljára
vagytok általános iskolások. Éljetek a
rátok váró nagyobb szabadsággal
okosan, önmagatok és leendõ közös-
ségetek hasznára!”

Az évzárón Pallóné Király Erikától,
egy olyan szülõtõl is búcsúztunk, aki
ízig-vérig közösségi emberként, há-
rom gyermeke révén évtizedek óta
szervezte az iskolás szülõk segítõ köz-
remûködését. Az utóbbi években az
SZMK elnöke, mozgatórugója volt. A
jelenlévõk kitörõ tapsa is jelezte fá-
radhatatlan munkájának elismerését.

Lakossági felhívás!
Az allergén növények irtása a vegetációs idõszakban fontos kö-
telezettség, különös tekintettel a parlagfû folyamatos irtására,
aminek elmulasztása július 1-je után bírságot von maga után. 

A parlagfû mentesítés mellett, a község rendezettségének,
tisztaságának biztosítása érdekében minden ingatlantulajdo-
nos feladata az ingatlana és az ingatlan elõtti járdaszakasz, a
járdán túl az útig terjedõ teljes terület gyommentesítése, tisz-

tán tartása, a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak mûtár-
gyai tisztán tartása, valamint az ingatlanok elõtti közterületen
lévõ fák, bokrok metszése és a kártevõk elleni védekezés.

Felhívom a figyelmet az avar és kerti hulladék (zöldhulla-
dék) égetésének szabályaira is, mely tevékenységet közsé-
günkben – ünnepnap kivételével- szerdán és szombaton
13.00 óra és 20.00 óra között lehet végezni.

Kérem, a Tisztelt lakosságot a fentiek maradéktalan betar-
tására!

Tolnai Lászlóné jegyzõ

(folytatás a 2. oldalon)



A tanévzáró egyben éves munkánk mér-
lege is. Félévi eredményünkön javítva is-
kolánk bizonyítványába 4-es tanulmányi
átlag került. Az idei év több kiemelkedõ si-
kert hozott, melyek bizonyítják, hogy in-
tézményünkbe tehetséges tanulók jár-
nak, akiknek a tehetségére iskolánk oda-
figyel. A tankerületi szavalóverseny, or-
szágos tanulmányi versenyen elért dobo-
gós helyezések, sikeres alkotói pályáza-
tok is bizonyítják, hogy iskolánkban ered-
ményes tehetséggondozás zajlik.

Meg kell állapítanunk, hogy az idei év
a sport éve volt, bõvelkedett a sportsike-

rekben. Ezért külön is gratulálunk test-
nevelõ kollégánknak, Szabadi Tamásnak,
megköszönve idõt és fáradtságot nem
kímélõ, lelkes munkáját. A sikerek zálo-
ga volt az is, hogy önkormányzatunk
szinte valamennyi versenyhez ingyene-
sen biztosított jármûvet, melyet ezúton
is köszönünk.

A tudás és szorgalom példaként állítá-
sa és elismeréseként alapítottuk az „Év
tanulója” és az „Év sportolója” címet, a
kiemelt jutalmat, melyet a tantestület ja-
vaslatára a Felnövekvõ Nemzedékért
Alapítvány adományoz. Idén három arra
érdemesült diákot jutalmaztunk.

❖ ❖ ❖
Az „Év sportolója” címet Sárközi

Ádám 8. osztályos tanuló nyerte el, aki
IV. korcsoportos kézilabda csapatunk
tagjaként februárban városkörnyéki baj-
nok lett. Õcsényben, a járási mezei futó-
versenyen csapatban elsõ helyezést ért
el.

Tavasszal elõször a városkörnyéki ösz-
szetett ötpróba csapatbajnokságban lett
csapattal és egyéniben is elsõ.

A megyei döntõn egyéniben elsõ he-
lyezett lett, bejutva az országos döntõre.
A Székesfehérváron rendezett döntõben
nagyszerû versenyzéssel az elõkelõ 9.
helyezést érte el.

Képünkön a dobogó tetején, felkészí-
tõ tanárával, Szabadi Tamással.

Az idei tanévben is bekapcsolódtunk a Bendegúz Akadémia
szervezésében indult tudásbajnokságba, ahol korábbi években

is termett már babér a tengeli-
ci diákoknak.

Az angol nyelvbõl szerve-
zett levelezõ versenyen mind
az 5 fordulót sikeresen teljesí-
tette Csabai Levente (6. osz-
tály), aki az április 15-én rende-
zett megyei döntõn 3. helye-
zett lett. 

Felkészítõje Boda Edit, an-
gol szakos kollégánk volt.

❖ ❖ ❖
„Legkedvesebb mesehõsöm” címmel hirdetett képzõmûvészeti
alkotó pályázatot az Illyés Gyula Könyvtár a megye alsósai számá-
ra, melyre Lázár Ervin meséjét kellett feldolgozniuk a gyerekek-

nek. Iskolánkból
három 2. osztályos
kislány: Füller Bor-
sika, Séta Míra és
Tóth Aliz nevezett
be. A „Négyszögle-
tû Kerek Erdõt” és
lakóit, valamint „A
fába szorult her-
nyót” mintázták
meg, mellyel a díja-
zottak sorába ke-
rültek. Jutalmuk a
rajzeszközökön túl

egy egész napos kirándulás volt Pécsre, a Tudásközpontba és egy
finom ebéd után az állatkertbe. Felkészítõik: Horváth Józsefné és
Tóthné Csapó Sára.

❖ ❖ ❖
Az országos diákolimpiai versenyeken iskolánk diákjai, a Zombai Ál-
talános Iskolával egymást erõsítve, közös csapatot alkotva indultak.
Tavaszra a csapat egyre jobb teljesítményt nyújtva a kispályás lab-
darúgásban elõbb városkörnyéki majd megyei bajnok lett, ezzel ki-
vívta a Miskolcon rendezett országos döntõn való részvétel jogát.

A versenysorozatban országosan összesen 585 iskola csapa-
ta indult. A miskolci döntõben a legjobb 20 iskola csapata közt
ott volt a miénk is. A fiúk nagyszerû teljesítménnyel az orszá-
gos 9. helyezést szerezték meg.

A csapat tengelici diákjai: Hábel Gábor, Csankó Péter, Hor-
váth Viktor és Sárközi Ádám. Felkészítõik: a zombai testnevelõ
kollégák mellett Szabadi Tamás kollégánk voltak.

❖ ❖ ❖
Alkotótábor a Paksi Képtárban

A tanév során korábban már egy-egy osztályunk vendégeskedett
a Paksi Képtárban, melynek sikere nyomán a nyári szünet elsõ
napjaiban ismételten vendégül látták diákjainkat.

Köszönettel tartozunk a képtár munkatársainak a szíves ven-
déglátásért, akik különbözõ mûvészeti technikákat ismertettek
meg velünk, az alkotás élményét biztosítva, s ezen túlmenõen
egész napos ingyenes ellátásban részesítették a népes delegációt.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Nagy József 
4. osztályos tanuló

kapta az
„Év tanulója” címet

Molnár Máté 
4. osztályos tanuló

kiemelt jutalom-
ban részesült
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Kajsza Béla alpolgármester elsõsorban külterületi – kivéve 
Szõlõhegy – lakosok számára telefonos 
egyeztetés alapján: 30/978-0777
Helyszín: Júliamajor Kultúrház

Bátainé Réti Márta elsõsorban a szõlõhegyi lakosok számára 
július 20-án (szerda) 16:30 – 17:30 óráig.
Helyszín: Tengelic – Szõlõhegy Kirendeltség 
épülete, József A. u. 1.

Müller Tamásné július 13-án (szerda) 10.00-11.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház

Szijártó József július 4-én (hétfõ) 17.00-18.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház

Gáncs Tamás József július 22-én (péntek) 16.00-17.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház

Kászpári Károly július 25-én elmarad (a Faluház nyári szünete miatt)

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
JÚLIUSBAN

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

Folytatás a 2. oldalról)

FONTOS KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a szülõket, hogy a családok tanévkezdését
önkormányzatunk az idei évben is támogatja. Valamennyi

helyben iskolába járó tanuló számára az önkormányzat
ingyenesen biztosítja a nevelõk kérésének megfelelõen
összeállított tanszercsomagot. A tanszerek és tankönyvek
jegyzékérõl a szülõket írásban tájékoztattuk, illetve azok a
községi honlapon is olvashatóak.

A 2016-2017. tanévi osztályonkénti
tankönyvcsomagok várható árai:

1-4. osztály valamennyi tanulója
számára térítésmentes.

5. osztály 8.284,- Ft
6. osztály 7.462,- Ft
7. osztály 10.902,- Ft
8. osztály 9.782,- Ft

A tanszercsomag és tankönyvkiosztás tervezett idõpontja:
augusztus 25-26.(csütörtök-péntek).

Megköszönve Önöknek a tanévi közös együtt-
munkálkodást, kívánok gyermeküknek, család-
juknak tartalmas szünidõt, szép nyarat! Talál-
kozzunk újra szeptember 1-jén/csütörtökön,
az elsõ tanítási napon!

Szijártó József tagiskola vezetõ 
és

Budaváriné Balogh Boglárka hírfelelõs

Hírek a Tengelic-Szo”lo”hegyért Egyesület háza tájáról
A jó kapcsolatnak köszönhetõen tavasszal is-
mét adományt hozott Szõlõhegyre a Baptista
Szeretet-szolgálat. A ruházatból és a tartós élel-
miszerbõl mindenki részesülhetett, aki eljött a
volt iskolaépületbe, az elosztó helyre.

Az Egyesület kirándulást tett az Ópuszta-
szeri Nemzeti Parkban. Sok élménnyel és
bõvülõ tudással tértünk haza.

FALUNAP TENGELIC-SZO”LO”HEGYEN
Idõpont: JÚLIUS 16.
DÉLELÕTT FOCI, JÁTÉKOK, FÕZÉS. Várunk minden érdeklõdõt, fiatalt, gyereket, foci kedvelõt, focizni és szurkolni! 
ESTE BÁL. Sztárvendég fellépõ ezúttal NEM lesz. Jakab Istvánné, az Egyesület vezetõje

Épül a 6237. sz. út

Megújul a
többfunkci-
ós önkor-
mányzati
épület Ten-
gelic-Szõlõ-
hegyen



Tengelic 2016. július, 4. oldal

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS
ÖSSZEFOGLALÓ

ORVOSI
RENDELÕ

IMPRESSZUM
Tengelici Hírmondó Kiadja: Mediaworks Regionális Kiadó 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 TTARTÁS
Hétfõ 14:00 - 20:00
Kedd 14:00 - 1 9:00
Szerda 9:00 - 19:00
Csütörtök 10:00 - 12:00

13:00 - 20:00
Péntek 13:00 - 21:00
Szombat 14:00 - 19:00

VÁLTOZÁS!
Vasárnap szünnap

Elérhetõségek:
Pámer Ildikó

06-30/9964130.
E-mail:

tengelicifaluhaz@freemail.hu
facebook.com/faluhaztengelic

A teleszoba vasárnap 
kivételével 14:00 - 18:00 óra 

között látogatható. 

Rendszeres pprogramok
minden péntek 16 óra:

Gyerekfoglalkozás

A HHORGOLÓKÖR ÉÉS AAZ
ULTIPARTI aa nnyár ffolyamán

szünetel.

Júliusi pprogramok:
július 12-14. Gyümölcs- és zöld-
ségfaragások - Korsós Anikó ki-
állítása
július 16. – Utcabál
július 18-22. – Rajztábor
július 26-31. – Erdélyi kirándulás.

Augusztusi eelõzetes:
augusztus 6. – Parasztolimpia
augusztus 25. – Kastélykoncert:
Balázs Fecó
Az aktuális plakátokon részlete-
sen is tájékoztatjuk Önöket.

FIGYELEM!
A Fogathajtó verseny rajtunk
kívülálló technikai probléma
miatt elmarad!

A Faluház július 25-31-ig
szabadság miatt zárva tart!

Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete 2016. jú-
nius 21-én tartotta a nyári szünet elõtti utolsó rendes ülését. Az
ülésen 1 rendeletet alkottak és 19  határozatot fogadtak el a kép-
viselõk.
Az elsõ napirendi pontban a Paksi Rendõrkapitányság vezetõ-
je számolt be a kapitányság 2015. évi tevékenységérõl, ami el-
fogadásra került. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
módosításáról szóló rendeletet is elfogadta a testület, így a költ-
ségvetési fõösszegek 97.493.927.-Ft-tal nõttek. Ezt követõen be-
számoló hangzott el a Polgármesteri Hivatal valamint a Szociá-
lis Bizottság 2015. évi tevékenységérõl. Döntés született arról
is, hogy a Mézeskalács Óvodában a 2016/2017-es nevelési évben
továbbra is 3 csoport mûködik.
A testület elfogadta az önkormányzat és az Alisca Terra Non-
profit Kft. között kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerzõdés módosítását. A módosítás lényege az, hogy a közszol-
gáltatási díjat és a hátralékokat már nem a közszolgáltató, hanem
egy Koordináló szerv szedi be 2016. április 1-jétõl negyedéven-
kénti számlázással. 
Tárgyalta a képviselõ-testület és el is fogadta Nagydorog telepü-
lésrendezési tervének módosítását és Szedres településfejlesz-
tési koncepciójához észrevételt is tett.

– amennyiben 2016. december 31-ét követõen a Mezõföldvíz
Kft. nem kap mûködési engedélyt - esetleg nem lesz meg a
150000 felhasználó -, az önkormányzat a víziközmû-szolgál-
tatás ellátására tárgyalást folytat az E.R.Ö.V. Zrt-vel. (Szek-
szárd),

– megszüntetésre került a fogorvosi feladat helyettesítéssel
történõ ellátásra kötött megbízási és az asszisztens foglal-
koztatására kötött közremûködõi szerzõdés 2016. július 31.
napjával,

– egyidejûleg elfogadta a testület Bernádné Dr. Fülöp Eszter
fogorvossal a 2016. augusztus l-jétõl hatályba lépõ, a
dunaszentgyörgyi-gerjeni-tengelici összevont fogorvosi
körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerzõdést,

– a képviselõ-testület felkérte a jegyzõt arra, hogy az üzletek
éjszakai nyitva tartásának szabályozására készítsen rende-
let-tervezetet, amely szerint minden nap 22 óráig tarthat-
nának nyitva a vendéglátó egységek, s amit az augusztusi
ülésen tárgyalna a testület,

– a víziközmû vagyon 2016 évi fejlesztésére 1.300.000.-Ft for-
rást biztosít az önkormányzat az  idei költségvetése terhé-
re,

– hozzájárul a testület a 08/11 hrsz-ú legelõn napelem park
létesítéséhez, egyben elfogadta az ingatlanra vonatkozó
bérleti szerzõdés megkötését 25 évre az engedélyek és
egyéb feltételek teljesülése esetén.

A nyilvános ülés végén Polgármester Úr tájékoztatta a testület
tagjait az önkormányzat és a Lavina Kft. között zajló kártéríté-
si perrõl, arról, hogy vásárolt az önkormányzat egy fûnyíró trak-
tort, vásárolni szeretne az önkormányzat konyhájára páraelszí-
vó berendezést, valamint arról, hogy a szõlõhegyi Községháza
tetéjének felújításához, szükséges lesz új cserepet beszerezni,
mivel a régit állapota miatt már nem célszerû újra felrakni.
Zárt ülésen döntöttek két kérelmezõ esetében az elsõ lakáshoz
jutók támogatásáról. Mivel mindkét kérelmezõ megfelelt a ren-
deletben elõírt feltételeknek megkapta a 200.000 Ft vissza nem
térítendõ támogatást.

KKKK ÖÖÖÖ ZZZZ ÉÉÉÉ RRRR DDDD EEEE KKKK ÛÛÛÛ ::::
SZELEKTÍV HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS:

Mûanyag + fém (sárgafedelû kuka) – 2016. július 15.
Papír (kékfedelû kuka) – 2016. július 15.

Zöldhulladék (kékfedelû kuka) – 2016. augusztus 5.

CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284

7054 Tengelic
Rákóczi u. 8.

Rendelési iidõ:

Tengelic
Hétfõ 08:30 – 12:30
Ezen belül gyermekrendelés

08:30 – 10:00
Kedd 12:00 – 16:00
Szerda - gyermekrendelés

08:30 – 10:30
Csütörtök 08:30 – 11:30
Péntek 08:30 – 12:30

Tengelic-SSzõlõhegy
Szerda 11:30 – 14:30

FFOOGGOORRVVOOSS
RReennddeellééssii iiddõõ vváállttoozzááss
Április 112-ttõl aa ffogorvo-
si eellátást BBernádné ddr.
Fülöp EEszter llátja eel aa
Rákóczi uu. 88. sszám aalatti
rendelõben. AAugusztus
1-ttõl aaz úúj rrendelési iidõ:
kedd: 009:30-117:00 óóra
(Sürgõs esetben a szolgál-
tatás a dunaszentgyörgyi,
vagy a gerjeni rendelõben
is igénybe vehetõ.)

Csecsemõ ttanácsadás
Kedd  08:00 – 10:00

Iskolaorvosi rrendelés
Csütörtök 11:00 - 12.00

Belgyógyászati sszakrendelés
Szerda 10:00 - 12:00

Házigondozó
Dóczy Mária: 06-20/251-1010

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva ttartás –– ÚÚJ:

Hétfõ: 08:30 - 13:00
Kedd: 12:00 - 16:00
Szerda:        08:30 - 11:00
Csütörtök:      08:30 - 12:00
Péntek:        08:30 - 13:00

Ügyelet
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)

Tolnai Lászlóné jegyzõ


