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Tolnai járás? • 1 éves a FALUHÁZ • Indul az „Életutak” rovat • Jegyzõi közlemények

Tolnai Járás? NEM!
A híradásokból már bizonyára értesültek arról, hogy az új közigazgatási törvény szerint ismét járások kialakítására kerül sor. A tervezet
szerint Tengelic a Tolnai járáshoz tartozna, ami sem földrajzilag, sem logikailag, sem pedig a lakosság zavarmentes ügyfélszolgálatát
illetõen nem megfelelõ. Természetesen több fórumon kifejtettem már ellenérveimet, ez idáig visszhang nélkül. Utolsó próbálkozásként
levélben kerestem meg a KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM TERÜLETI KÖZIGAZGATÁSÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁRSÁGA
államtitkárát, Dr. Szabó Erika asszonyt. Fontosnak tartom, hogy önök is megismerjék a levél teljes tartalmát.
„Tisztelt Államtitkár Asszony!
Általunk elérthetõ információs csatornákon tudomásomra jutott, hogy
elkészült s a készültségi fokát tekintve, majdnem végleges állapotban
van a járások kialakítása. Mivel a véleményezési idõpont viszonylag
rövid 2012. január 20., ezért kérem, hogy véleményemet teljes részletezés nélkül fogadja el és számoljon annak súlyával, hogy ezt a levelet nem véletlenül az Ön kezébe címeztem.
Elõzetes egyeztetések alapján világossá vált számomra, hogy a
településünk tagoltságát tekintve (12 település rész) nem életszerû a
tolnai járáshoz való becsatlakoztatásunk. Ezt nem kértük, de nem is
tudunk vele azonosulni, mivel a törvény alapelve azt sugallja, hogy
az új járások az élhetõbb és az emberek által elfogadhatóbb szolgáltatást jelentik, így teljességgel elutasításra kell kerülnie a mi esetünkben a csatlakozásnak.
A teljesség igénye nélkül pár gondolat, hogy miért nem tudunk azonosulni a tolnai járáshoz való tartozással:
A jelenlegi földrajzi adottságunk nagymértékben Szekszárd városára irányul, de Paks városa is szerves részét képezi a településen élõ
embereknek. Mivel a két várostól való távolságunk szinte ugyanakkora. Gondolok itt munkahelyekre, valamint napi ügyek intézésére és
családtagok /gyerekek/ iskoláztatására. A jelenlegi szolgáltatások
igénybevétele 25 km-re található településünktõl, az esetleges új járás 35 km-re tudná ugyanazt biztosítani, átszállással, de sajnos a napi szintû közvetlen tömegközlekedés semmilyen módon nincsen megoldva. Ha valaki ismerné a településünk szerkezetét tudhatná, hogy

11 külterületi részrõl napi szinten szállítjuk az embereket a központi belterületünkre /közel 800 ember/. A településünk jövõjét illetõen a mai
állapot is azt tükrözi, hogy az esetleges új atomerõmûvi blokkok építésével számos területen sokkal szorosabban fog kapcsolódni településünk a paksi járáshoz, mint Szekszárdéhoz. Mivel jelenleg is az
atomerõmû 12 km sugarú köréhez tartozunk, ezért a legfontosabb kérdések közé tartozik számunkra az új járás kialakítása.
Véleményünk szerint nem életszerû, hogy a településünk a Szekszárdi Kistérségbõl átkerüljön a kialakításra kerülõ új Tolnai Járásba.
Ha hosszútávon gondolkodunk a közigazgatási szolgáltatások életszerû mûködésében, akkor a paksi székhelyû járás számunka a legelõnyösebb lehetõség.
A honlapon a járások kialakításának fontos szempontjai között meg
is található az identitás, a közösségépítés. Valóban mi is úgy gondoljuk, hogy meghatározó ez az elvárások között.
Továbbá meg kívánom említeni az Önök érvei között megtalálható kifejezést, amely szerint fontos ,hogy az új járásban "jól érezzék
magukat" a települések.
Kérem az önkormányzat nevében a tisztelt Államtitkárság vezetését és szakembereit, hogy a elsorolt érveink alapján gondolják meg
az eddigi elképzeléseiket és hozzanak a számunkra kedvezõ döntést,
hogy a Paksi Járás közigazgatásához tartozhassunk.
Fáradozásaikat köszönöm!
Tengelic, 2012. január 16.
Üdvözlettel: Gáncs István polgármester”

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT FALUHÁZ!
A tengelici Petõfi Sándor Faluház 2011. január 8-án nyitotta meg kapuit a látogatók elõtt. A teljesen felújított épület méltó helyet kínált
az év során megvalósult programoknak. A programok szervezésérõl és lebonyolításáról fõállású mûvelõdésszervezõként magam gondoskodtam. Szervezõi munkámban és a ház mûködtetésében Tóthné
Csapó Sára könyvtáros, egy gondnok és egy takarító segített.
A Faluház komplex feladatait Integrált Közösségi és Szolgáltató
Térként látja el. Az IKSZT program elvárásainak megfelelõen kellett
kialakítani a nyitva tartást, a munkatársak munkaidõ beosztását, az
internet szoba nyitva tartását, valamint a hétvégi és esti nyitva tartást is.
A programok lebonyolításához 2 millió Ft. állt rendelkezésre
2011-ben, mely szigorú gazdálkodás mellett elégnek bizonyult. A
programok tervezésénél elvárás volt, hogy az épületet töltsük meg
élettel, adjon otthont a mûködõ közösségeknek, csábítsa oda és tartsa ott a fiatalokat, nyújtson színvonalas szórakozást, miközben segíti az egészség- és közösségfejlesztési programok megvalósulását,
lássa el az e-tanácsadói, munkaerõ piaci és vállalkozó tájékoztatói
feladatot is.
(folytatás a 2. oldalon)

Tengelic
A sok és színvonalas program nagyszámú érdeklõdõt csalt a faluházba. Az év során összesen
17.919 látogató fordult meg az épületben. Összesen: 584 különbözõ programon vehettek részt az
érdeklõdõk.
MÛKÖDÕ KÖZÖSSÉGEINK:
• Nyugdíjasklub, Kézimunka szakkör, Citera szakkör, Gitár szakkör, Néptánc szakkör,
• Asszonytorna, Totyogó klub, Diáktanya, Ifjúsági
klub
TANFOLYAMOK:
• Internet tanfolyam, KRESZ tanfolyam,
Társastánc tanfolyam

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:
• Népfõiskola, Családi játszóház
Helyet adunk a civil közösségeknek (3T), véradók, horgászok, kistérségi rendezvényeknek,
TEIT-elõadásoknak, az oktatási intézmények rendezvényeinek és családi rendezvényeknek (lakodalom, ballagási ebéd, jubileumok stb.) is.
Különösen jó a kapcsolat az óvoda- és iskolavezetéssel, hely- és mûsorigényükhöz igazítva keresünk elõadást vagy elõadót. Így került
hozzánk pl. Fábián Éva székely mesemondó a
népmese világnapján. A vakok esélyóráját a
polgármesteri hivatal megkeresésére szerveztük a felsõ tagozatosok osztályfõnöki órájának
keretében, nagy sikerrel. A programok az év fo-

lyamán állandóan
alakultak, csiszolódtak, igazodtak a lakosság igényeihez.
Sikeresnek bizonyult
az az elképzelés,
hogy a legkisebbektõl kell kezdeni a rászoktatást a kultúr- Radnai Lászlóné
házba járásra. Ezért, mûvelõdésszervezõ
- bár nagy megterhelést jelent - mégis heti rendszerességgel tartjuk a Diáktanya nevû foglalkozást. Erre péntekenként egyre fiatalabbak jönnek, hogy együtt
süssünk-fõzzünk, játsszunk. Itt kiengedhetik az
egész heti feszültséget, barátságok szövõdnek.
A Diáktanya lassan összeolvad az Ifjúsági klubbal, mert az a korosztály is be szokott járni a kicsikhez. Sikeres volt a Falunap és a 4 napos Adventi ünnepségsorozat. A szilveszteri bálon 80an mulattak. Az év folyamán vendégünk volt a
Gagliarda Kamarakórus, a Bogyiszlói zenekar,
a Medinai Tamburazenekar, a Szaggató zenekar, a Garabonciás Együttes, a pécsi Bordalkórus, az UnicumLaude Énekegyüttes, Shodeinde
Dorka, Palotás Ágnes operettprimadonna,
Vizsoli Lívia fagott mûvész, Fábián Éva székely
mesemondó és Rokker Zsoltti humorista is. A
kultúra érdekében gyakran utazunk Szekszárdra a falubusszal. Voltunk a Német Színházban,
big-band koncerten, láttuk az Aida c. musicalt
és a 100 tagú cigányzenekart is. Ezek felejthetetlen közös élmények.
A visszajelzések alapján a tengeliciek megszerették a faluházat, szívesen jönnek hozzánk,
számítanak programjainkra. Érdeklõdésüket és
szeretetüket minden nap érzem. Szekszárdról
utazva, és a községben járva sok ember megszólít, elmondják véleményüket, ötleteket adnak.
Munkatársaimmal együtt az õ elvárásaiknak
igyekszünk megfelelni a jövõben is, remélem, sikerrel.
Radnai Lászlóné mûvelõdésszervezõ

OKTATÁSI INTÉZMÉNYI HÍREK
keretében meghirdetett gitár és citeraszakkör,
Elõzõ számunkban nagy hangsúlyt fektettünk ar- • További személyi változás a 3. osztály élén
melynek faluházunk ad otthont.
Gajda Szilvia GYES-rõl való visszatérése. Az
ra az örömteli tényre, hogy iskolánk ismét 8 oszTanév eleji programjaink közül az elsõ osztáosztályt két éven át vezetõ Solymosiné Németh
tályos rendszerben dolgozhat. A régi-új feladat kiErika fejlesztõ pedagógusként és napközis cso- lyosok "Mazsolaavató"- járól teszek most említést.
hívásának igyekszünk megfelelni, hogy az oktaTöbbéves hagyományunk szerint, az idei elsõsökportvezetõként dolgozik nálunk tovább
tás színvonalát mindenki megelégedésére fenntartsuk. Ezért a felsõ tagozat szakos ellátottsága .• A törvény biztosította keretek között négyre kel- nek is az iskola valamennyi diákja, a féltõ szülõi
lett növelnünk a napközis tanulócsoportok szá- tekintetek elõtt kellett bizonyítaniuk rátermettsébiztosítására, megerõsítésére három új kolléga
mát, hiszen tanulólétszámunk 80%-a napközi- güket. A megmérettetésben, a játékos, mókás
kezdet meg munkáját szeptemberben:
be jelentkezett. A 6-7.osztályosszevont csoport ki- ügyességi feladatokat teljesítve, senki sem „talál• Grénusné Fergelt Ibolya, több évtizedes szakmai
vételével, osztályonként önálló tanulószobai cso- tatott könnyûnek”. A 16 kis iskolással együtt Pámer
tapasztalattal a zombai iskolából, áthelyezéssel
portokat indítottunk hatékonyabbá téve a más- Ildikó osztályfõnök büszkén mondhatta el az eskerült hozzánk. Matematikát, kémiát, fizikát és
napi felkészülést, jelenleg is megvalósítva a ter- kü szövegét. A megpróbáltatások végén a szokátermészetismeretet oktat és kamatoztatva eddisos mazsolázás és egyéb ajándékok várták a nap
vezett „egész napos” iskolát.
gi osztályfõnöki tapasztalatait az 5. osztály osz• Újdonságot jelent a fakultatív mûvészetoktatás hõseit.
tályfõnöke lett. Sióagárdról jár be naponta.
Folytatás a 4. oldalon
• Szabó Anett Laura
õcsényi pályakezdõ
kollégánk, aki friss
egyetemi diplomával a
német nemzetiségi oktatásban kapott szerepet. Az angol nyelvi oktatás óraszámát megnövelve szakkörvezetõi
feladatokat is ellát.
• Munkánkat új óraadó
földrajz-biológia szakos tanárként, Tolnáról Szerafin Ildikó segíti.
Fogadom, hogy mindennap megcsinálom a leckét, megeszem a tízórait… Elsõseink

február

ÉLETUTAK – Bodor Árpád
„Élettuttak” címû rova
atunkba
an azokna
ak a polgárttárssaina
ak az
élettúttjátt muttatjuk be, akik tevékenysségükkel, élettükkel ottha
agytták lábnyomuka
at Tengelicc törtténettének, törtténelmének
orsszágúttján. Kivel is kezzdhettnénk mélttóbb módon, mintt Bodor Árpádda
al, 3 generácció taníttójjáva
al, Tengelicc címerének
mega
alkottójjáva
al, az ama
atõr helyttörtténéssszel, a nagy messélõvel, aki minda
annyiunk tissztelettétt kivívtta. Termésszettessen a
mégoly gazda
ag élettútt esettében is, mintt Bodor Árpádé, lapunk terjjedelmi korláttai mia
att csak a legmegha
atározzóbb állomássoka
at tudjjuk érintteni.
Laufer István, a megbecsült, egykoron Ferenc József lovainak állatorvosa, 1920-ban került a környékre körállatorvosnak, a 6 Gindli lány házasságai révén kialakult birtok együttes állatainak orvoslására. Ott ismerkedett meg Schmitt Theodórával, a 29 évvel fiatalabb kisasszonnyal, aki
nevelõnõként állt alkalmazásban a Zsigmond családnál. Az ismeretséget házasság követte, a frigybõl két gyermek született, Árpád az idõsebb, és húga Ágnes. Az apa nagy tiszteletnek örvendett, de a pénzügyeket meglehetõsen lazán kezelte. Így történhetett meg, hogy alkalmazói idõnkét évek múlva, természetben fizették ki járandóságát, mint
például Jeszenszky báró, aki 15 év adósságát 100 kataszteri hold területû föld Laufer István nevére íratásával rendezte. Ez a földbirtok késõbb
sorsfordító hatást gyakorolt a család, így Laufer/Bodor Árpád életére is.
1939-ben a család apa nélkül maradt, aki végrendeletében meghagyta, hogy a „gyerek”, a fia jó nevelést kapjon. Laufer/Bodor Árpád
így került Pécsre a jezsuita gimnáziumba, ahol 8 évig tanult, ebbõl 3 évet
bentlakásos diákként. 1947-ben kitüntetéssel érettségizett, különösen történelembõl jeleskedett. A gimnáziumban eltöltött 8 év Laufer/Bodor Árpád egész életét meghatározta. Szigorú, de roppant tárgyi tudású és erkölcsi tartású tanáraitól olyan fontos útravalót kapott az élethez, mint
önálló gondolkodás, hazaszeretet és fegyelmezett hozzáállás bármihez,
amit a sors rámér az emberre.
Ekkor már Pécsett élt a család, de a tengelici házat is megtartották,
ami egy darabig patikaként mûködött. Közben a történelem hullámai
egyre magasabbra csaptak Magyarországon is, és 1945-tõl a kommunista rezsim határozta meg az ország és az emberek sorsát. A nép nevében magántulajdonokat koboztak el, életeket tettek tönkre és büntették az egyéni gondolkodást. A Laufer család is kulák listára került. Tengelici házukat és földjüket - 10 hold kivételével - államosították, a gyerekek jövõbeli érvényesülését ellehetetlenítették. Ami a jövõjét illette, konkrét elképzelési ugyan nem voltak, de egykori jezsuita diákként, földbirtokosként, értelmiségiként lehetõségei meglehetõsen beszûkültek. Egy darabig földmûveléssel próbálkozott, de a Rókás kútnál lévõ megmaradt
homokos birtok adottságai és saját tapasztalatlansága nem kecsegtetett
sok sikerrel. 1950-ben azonban rámosolygott a "szerencse",
Sztalinvárosban elkezdõdött a Dunai Vasmû építése, ahova sofõröket is
kerestek. Barátjával õ is jelentkezett és egy 6 hetes tanfolyam elvégzését
követõen elfoglalta helyét a volán mögött és tette a dolgát, míg a változtatás kényszere erõsebbnek nem bizonyult benne. Matróznak állt és
évekig szolgált elõször a Magyar-Szovjet Hajózási Rt. 806-os, majd
1014-es számú uszályán. Matróz élete egyszerre volt izgalmas és unalmas. Izgalmas volt, mert sok országban jártak, újabb és újabb tájakat
láttak, idegen kultúrákkal ismerkedtek. És unalmas, mert az uszály rutinszerû kikötése és a véget nem érõ fedélzet-takarítás nem sok változatossággal szolgált. De csinálta és ki tudja, hogy meddig csinálta volna, mígnem megnõsült és természetes módon egyre nagyobb igényét érezte
annak, hogy felesége közelében legyen. Elsõ lépésként átkérte magát a
személyhajózáshoz és a Leányfalu nevû hajón Budapest és Esztergom
között szállították a kirándulókat. Aztán a családi élet szempontjából ez
is kevésnek bizonyult, így elérkezett a pillanat, amikor véget kellett vetni
a matróz éveknek.
Felesége, Katalin asszony ekkor már Tengelic környékén
tanítónõsködött és az õ közbenjárására vette fel Lovas Henrik igazgató
úr az ekkor már a magyarosított nevû Bodor Árpádot képesítés nélküli
földrajz és rajz tanárnak a tengelici iskolába. Bár a jezsuitáknál tanult
módszerek és saját elhivatottsága révén képesítés nélkül is elnyerte diákjai elismerését és szeretetét, de 2 év rajz és 2 év földrajz képzést követõen hivatalosan is tanári diplomát szerzett. Órái mindig élményszámba mentek, úgy tanított és nevelt, hogy a nebulók szinte észrevétlenül sajátították el a tananyagot. Jutalomként Bodor tanár bácsi sokat mesélt

messzi vidékekrõl, érdekes emberekrõl és a magyar történelemrõl. A
tanórákon kívül úttörõ vezetõként is sikerült bebizonyítania, hogy ha az
ember szívvel-lélekkel végzi a munkáját, akkor az minõségit eredményez. Így aztán nem véletlen, hogy 1961-ben átcsábították a Garay gimnáziumba, ahol szintén rajz és földrajztanárként öregbítette a szakma
hírnevét.
Majd elérkezett nyugdíjba vonulásának ideje. De egy olyan ember,
aki addig fél életét a közösségnek szentelte, nem tud ölbe tett kézzel ülni. Engedve a rábeszélésnek 1998-tól 2 cikluson keresztül Tengelic Község Önkormányzatának képviselõjeként próbálta a falu életét, fejlõdését segíteni, gondjain enyhíteni. Különös figyelmet szentelt Tengelic helytörténetének megismertetésére, tárgyi emlékeinek feltárására. Így jutott
eszébe az is, hogy a régi Benyovszky címer helyett egy újat, korszerûbbet tervezzen. A tervet a képviselõ testület rögtön elfogadta és azóta is
ez Tengelic címere. Bodor Árpád a Millenniumi Emlékhely megvalósításában szintén meghatározó szerepet játszott, a temetõ kertben felállított
szoborcsoport méltó szimbóluma az államalapítás immáron több mint
1000 éves évfordulójának.
Napjainkban Bodor tanár bácsi visszavonultan él az annakidején
sok fáradtsággal és furfanggal visszaszerzett családi házban. Visszavonultan, de nem tétlenül. Bár a kora és egészségi állapota korlátokat szab
tevékenységének, mégis állandó idõzavarral küzd. Gondosan vezetett
naplóit próbálja emlékirattá rendezni, miközben új élményeit is fel kell
dolgoznia. Szeretett könyveit is szeretné végre elolvasni, a magyarok
történetének újabb fejezeteit feltárni. A falu múltja is állandóan a gondolataiban jár, meg is írta a címer mellé a címer dalt egy ismert népdal
dallamára, méghozzá két verzióban. Megvalósítandó tervekben tehát
nincs hiány. Erõ és kedv is van hozzá. Ehhez kívánunk hát jó egészséget,
sok sikert kedves Bodor tanár bácsi!

VIRÁGOM-VIRÁGOM
A MIKULÁSVIRÁG GONDOZÁSA
Gyakran érdeklõdnek a virágüzletben, a karácsonyi idõszakot megszépítõ, piros felleveleivel díszítõ mikulásvirág ünnep utáni gondozásáról.
Továbbra is tartsuk mindig meleg és párás környezetben, így lesz
igazán tartós.
Ha szeretnénk megtartani a következõ évre is, néhány szabályt be
kell tartanunk pontosan - A kertészek is különleges körülmények között
termesztik, hogy pontosan december közepére hozza meg a mikulásvirág a piros felleveleit.
1. Tavasszal és nyáron rendszeresen (hetente) öntözzük tápoldattal.
2. Fagymentes idõben tartsuk a szabadban, de soha nem tûzõ napon!
3. Májusban vágjuk vissza kb. 6 cm - magasságra, és ültessük át jó
vízáteresztõ talajba.
4. Október, november hónapban napi 14 óra sötétséget kell biztosítani a növénynek. Húzzunk sötét papírzacskót, majd 10 órát tartsuk természetes napi világosságban. Ha a napi 14 órás sötétítés
csak egyszer is kimarad, kezdhetjük elölrõl a folyamatot.
Sok sikert, jó kísérletezést kívánok!
Jilling Ferencné

Tengelic

február

JEGYZÕI KÖZLEMÉNYEK
KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ
Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete 2012. január 24-én megtartotta idei elsõ rendes ülését. Az ülésen a teljes létszámban részt vevõ képviselõk 7 napirendi pontban, 2 rendeletet
alkottak és 5 határozatot hoztak.
Az elsõ napirendi pontban módosították a képviselõk az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló rendeletet, melynek alapján a bevételi és
kiadási fõösszeg 394.008.000.-Ft-ra változott.
A következõ napirendi pontban került sor a
közterületek használatáról szóló önkormányzati
rendelet módosítására. A megalkotott rendelet
egyrészt 2012. február l-jétõl megemeli a közterület-használati díjak mértékét, másrészt egy új
szakasszal egészül ki, amelynek lényege, hogy
Tengelic közterületein a kereskedelmi tevékenysé-

get végzõ mozgóboltok a figyelemfelhívás céljára használt hangosító berendezéseiket egyik nap
sem használhatják 12 órától 15 óráig.
Harmadik napirendi pontban meghatározásra kerültek a 2012-es évre a köztisztviselõi teljesítménykövetelmények alapját képezõ célok.
Ezt követõen döntött a testület arról, hogy az
óvódásoknak és az általános iskolásoknak 2012.
január második hetétõl június 15-ig az önkormányzat ingyen biztosítja az iskolatejet.
Határozatban fogadták el a képviselõk a 2011.
évi közfoglalkoztatásról szóló beszámolót. 2011ben összesen 44 munkanélkülit foglalkoztatott az
önkormányzat, elsõsorban a közterületek, közintézmények karbantartási munkáira, de dolgoztak
közmunkások az óvoda, iskola területén valamint
gyermekkísérõként is. A közfoglalkoztatásra az
önkormányzat 889.677.-Ft-ot biztosított saját forrásból.

Az egyebek napirendi ponton belül határozatban elõzetes szándéknyilatkozatot adott ki a képviselõ-testület Faddon ebrendészeti telep közös
fenntartására megalakítandó társuláshoz való
csatlakozásról, valamint határozat született arról,
hogy Tengelic község nem kíván a megalakítandó Tolnai Járáshoz tartozni, hanem szeretne tagja lenni a Paksi Járásnak.
EGYÉB KÖZLEMÉNYEK: 2012 februárjában megkezdi munkáját Károly József mezõõr, akinek feladata Tengelic teljes közigazgatási területén a termõföldek, legelõk, rétek õrzése. Tevékenysége során együttmûködik a rendõrséggel, polgárõrséggel,
vadászati hatósággal, katasztrófavédelemmel.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény szerint a talajterhelési díj összege 2012.
február 1-jétõl 120 Ft/m3-rõl 1.200 Ft/m3-re
emelkedett.
Tolnai Lászlóné jegyzõ

Folytatás a 2. oldalról

A nyári szünet után szeptemberben újra gyerekzsivajtól volt hangos
óvodánk. A nagyobbak örömmel üdvözölték egymást, a kicsik még
félénken ismerkedtek az új környezettel. A sok élmény mesélése mellett
már megkezdõdött a készülõdés a hagyományos Mihály napi vásárra.
Szeptember 29-én a piactéren várták az óvodások a falu aprajátnagyját. Vásáruk hírét a Tolnatáj Televízió adta hírül országnakvilágnak. A befolyt összeget játékok vásárlására fordították, amit
karácsonyi ajándékként kaptak meg a gyerekek.
Október elsõ hetében, ragyogó idõben rendezhette meg az
óvoda hagyományos legnagyobb megmozdulását: a szüreti
mulatságot. A méltán rangos programon a helybelieken kívül,
társulásunk valamennyi tagóvodája is képviseltette magát. Az
eseményt mindig nagy készülõdés elõzi meg. Örömteli az a sok
segítség, melyet a szülõktõl, a község lakóitól kapnak. Hálás
köszönet érte.
Szijártó József iskola igazgató

ORVOSI RENDELÕ
CSALÁDORVOS:

FOGORVOS:

Dr. Dömötör Zita
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200,
06-30/685-3284

Dr. Vékás Júlia Andrea
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/532-004

Rendelési idõ:
Hétfõ
08:30 - 12:30
Kedd
10:00 - 13:30
Szerda
08:00 - 10:00
Csütörtök
12:00 - 16:00
Péntek
08:30 - 12:00
Tengelic-Szõlõhegy, Ady E. u. 2.:

Rendelési idõ:
14:00 - 19:00
14:00 - 19:00
09:00 - 14:00
09:00 - 14:00

Szerda
12:00 - 15:00
Csecsemõ tanácsadás:
Kedd
08:00 - 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: Rendelési idõben
Ügyelet: 7054 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.
Telefon: 06-74/318-104

IMPRESSZUM

Az idei mulatság különlegessége a fiúk legényes tánca volt.

PETÕFI SÁNDOR FALUHÁZ
7054 Tengelic, Petõfi Sándor u. 9. Telefon: 06-74/675-650
NYITVA TARTÁS:

Hétfõtõl csütörtökig:
12:00 - 18:00
Péntek:
14:00 - 18:00
Szombat:
15:00 - 21:00
Vasárnap:
15:00 - 18:00
18 óra után és vasárnap a rendezvények függvényében alakul a
nyitva tartás.
FEBRUÁRI PROGRAMAJÁNLÓ:
JANUÁR 26 - FEBRUÁR 29. Jillingné Német Júlia festménykiállítása
FEBRUÁR 17. PÉNTEK 13-15 óra Iskolások farsangi bálja
FEBRUÁR 21. KEDD 12 óra Varázsfuvola
Zenés meseóra iskolásoknak. Elõadó: B&B
FEBRUÁR 25. SZOMBAT 18 óra Nemzeti italunk a fröccs Irodalmi est, sok humorral Elõadó: Gutai István
FEBRUÁR 8, 15, 22, 29. 17 óra Népfõiskolai elõadások
Részletek a plakátokon olvashatók.
MÁRCIUSI ELÕZETES: Író-olvasó találkozó Schäffer Erzsébettel
Idõpont: március 7. 15 óra
… és a Faluház szokásos programjai, foglalkozásai…
A lapzárta után szervezett programokról a plakátokról és Tengelic honlapjáról értesülhetnek.

Tengelici Hírmondó: Kiadja: Az Axel Springer Tolna megyei irodája • A Tolnai Népújság melléklete
• Szerkesztőség címe: 7054 Tengelic, Rákóczi u. 11. • E-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu
• Nyomtatás: Böcz Nyomda Szekszárd. Felelős vezető: Böcz Sándor

