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BÚÉK!
Nehéz új esztendõ elõtt állunk. Mind a családban, mind szûkebb lakókörnyezetünkben, és az országban is. Türelemre, bizalomra, hitre és megértésre lesz szükségünk,
hogy tovább tudjunk lépni.

Ilyen nehéz helyzetben ismerszik meg az
igazi ember. Mert akarattal, kreativitással,
rengeteg önzetlen tettel és szeretettel úrrá
lehet lenni minden bajon, minden nehézségen. Ehhez a cseppet sem könnyû feladathoz kívánok mindannyiuknak, mindannyiunknak jó egészséget, örömteli, sikeres új évet!
Gáncs István polgármester

Tisztelt olvasók, kedves tengelici lakosok!
Engedjék meg, hogy bemutassam Tengelic Község Önkormányzatának új lakossági tájékoztató fórumát, mely a FaluTV-t hivatott 2012. január 1-tõl kiváltani. 2011. év
folyamán szembesülnünk kellett azzal a
ténnyel, hogy a 16 éve mûködõ FaluTV
szolgáltatás tovább nem fenntartható. Felméréseink alapján a FaluTV adása csak a
lakosság 15 %-a számára volt elérhetõ a
kábeltévé elõfizetések csekély száma végett,és mert a szolgáltató rugalmatlan hozzáállása miatt a rendszer csak Tengelic
község belterületére volt kiépítve. Tehát a
FaluTV általános tájékoztatásra alkalmatlanná vált. Továbbá a Frekvencia Hatóság
olyan technikai és adminisztratív kötelezettségeket írt elõ számunkra is, mint az országos sugárzású nagy tévécsatornák esetén, melyeket nem tudtunk teljesíteni. Ezen
tények ismeretében Tengelic Község Önkormányzati Testülete kereste a megoldást

és az eddigi FaluTV-re fordított összegek
átcsoportosításával egy olyan havonta
megjelenõ, színes, képekkel illusztrált újság mellett döntött, mely minden háztartásba ingyen eljut, bel- és külterületen egy-

aránt. Ezentúl az újság hivatott tájékoztatni a lakosságot az Önkormányzat híreirõl,
a jegyzõ közleményeirõl, az orvosi rendelõk, a kulturális és sport intézmények nyitva tartásáról, programokról, eseményekrõl
és mindenrõl, ami a lakosság érdeklõdésére számot tarthat. Az újságban lakossági apróhirdetések megjelentetésére is mód
nyílik. A feladat új, így kérjük türelmüket,
amíg arculatunkat kialakítjuk, amíg az igényeknek megfelelõ tartalmat és a végleges
formát kidolgozzuk.
Az újság mellett honlapunkon www.tengelic.hu - továbbra is olvashatók
lesznek az eddig közölt tudnivalók és továbbra is láthatók lesznek azok a video felvételek, melyek a falu életét, eseményeit,
érdekességeit mutatják be.
Fogadják szeretettel a Tengelici Hírmondót és olvassák érdeklõdéssel!
Gáncs István polgármester

Kolbásztöltõ és forraltbor fesztivál 2011.
2011. december 3-án immáron hatodszor került megrendezésre
Tengelicen a Kolbásztöltõ és Forraltbor Fesztivál, méghozzá
óriási sikerrel. Soha nem látott érdeklõdés közepette mérte össze
erejét és titkos receptjét a csaknem 50 csapat, kimerítve ezzel a

sátor befogadó képességét. A jó hangulatú, de kemény munka
közepette a résztvevõk szívesen idézték fel az eddigi
versenyekkel kapcsolatos élményeiket is.
Folytatás a 2. oldalon
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Tengelic
Folytatás az 1. oldalról.
Az ötletgazda, Gáncs István polgármester úr a
kezdetekrõl mesél. Hivatalba lépésekor gondolt
elõször arra, hogy kéne valamilyen esemény Tengelicen, egy olyan közösségi esemény, ami megmozgatná a falu lakosságát, ami jó szórakozás, ami
vonzaná az idelátogatókat, ami hagyománnyá válhatna. A semmibõl kellett kitalálni valamit. A téli idõszak látszott legalkalmasabbnak, amikor az emberek egyéb szórakozási lehetõség híján ritkán mozdulnak ki otthonról. És ha már tél, akkor disznóvágás. De egy népünnepély szintû disznóvágás rengeteg bonyodalommal járt volna. Így aztán maradt
a kolbásztöltés, az országban számos helyen megrendezett népszerû verseny-rendezvény. És hogy
egy kis egyéni színt is kapjon a tengelici fesztivál,
kitalálták a forraltbor készítést is. Az ötletet tettek követték, összeállt a szervezõ csapat - Müllerné
Bencsik Györgyi, Németh Csilla és János, Õri Antal és Pallóné Király Erika -, akik azóta is oroszlánrészt vállalnak a fesztiválok lebonyolításában.
Az elsõ szponzorok a Csilla von Boeselager Otthon,
a Homológia Kft. és a Sebi Hús voltak. A 2006-os
nyitó eseményen 11 csapat indult, akkor a sátor
még olyan kicsi volt, hogy három csapat kiszorult
a szabadba. Szerencsére az idõjárás kegyesnek bizonyult, rövidujjú ruhában keverhették a kolbászt.
A versenyt követõ zenés est rendbontás nélkül zajlott le, a 100-150 érdeklõdõ remek hangulatban
szórakozott. Pozitív visszajelzéseik erõsítették a
szándékot, hogy igenis folytatni kell! Az elsõ 3 versenyen Gáncs István is indult és csapatával egy alkalommal nyert is. Legnagyobb sajnálatára, de
egyben legnagyobb örömére, a jövõben erre már
nem lesz módja, minden erejét az egyre jelentõsebb
rendezvény lebonyolítására és házigazda szerepére kell összpontosítania.
És most elvegyülve a rendezvény-sátor forgatagában lássuk, ki milyen emlékeket õriz az eddigi versenyekrõl. Antus Gyula már a legelsõ alkalommal
az indulók között volt, de mint polgárõr, a sátor
megszerzésében és felállításában is aktívan részt
vett. A második évben és azóta is már csapatával,
a Szõlõhegyiekkel próbálja a legjobb helyezést elérni, bár ezidáig nem sikerült dobogós helyen végezniük. Ennek ellenére a csapat kedve töretlen, ki
nem hagynák az eseményt. Szerintük a hangulat, a
többiekkel való találkozás, az egymás ugratása, a
vicces és váratlan események mind olyan dolog,
amire jókedvvel lehet visszagondolni a legközelebbi alkalomig. Saját magukon is jót nevettek, amikor
kiderült, hogy túl kicsi a darálójuk és a bél is otthon
maradt. Természetesen a saját receptjüket tartják a
legjobbnak, de szívesen kóstolják az "ellenfelek mûveit" is. A bírálattal nem mindig értenek egyet, szerintük túl gyakran viszik el "profik" a pálmát.
A tengelici Rokonyok csapata nagy reményekkel vetette bele magát a küzdelembe, hiszen egyszer már közel volt a siker. Akkor tésztából készült,
rénfán lógó, paprikakrémtõl vérzõ malacka alatt tálalták kolbász remeküket, de a verseny izgalmában
megfeledkeztek a szintén kötelezõ forralt borról.
Pótlólag ugyan hozták azt is, azonban a feledékenység és a mûanyag pohárban szervírozás nem
gyakorolt mély hatást a zsûrire.
A Csak Csajok Szekszárdról 2010-ben neveztek elõször és rögtön a 3. helyen végeztek. A három Marika és az egy Dóra alkotta csapat nem
csak a versenyen bizonyítja rátermettségét a disznó feldolgozásban. A családban õk azok, akik ezt
a cseppet sem nõies tevékenységet már vagy 20
éve ûzik, mert mint mondják "a férfiak sosem csinálták jól és disznóvágáskor csak koccintgatnak,
melegítik a vizet és hajtják a legyeket". Így aztán
nagymama Marika igazi böllér módjára leöli, perzseli és felbontja a disznót, lánya Marika felfogja
a vért, kaparja a perzselt állatot és gondjaiba ve-

szi a belet. A többi asszonynép a feldolgozásban
jeleskedik a tepertõ kisütéstõl a töltelék készítésig.
Imádják csinálni.
A tavalyi nyertes Vaddisznók akkor az esélytelenek nyugalmával vitték a zsûri elé versenymûvüket. Nem csak a kedvükkel volt baj, hanem a csapat összetételével és a darálójukkal is, így egy oklevélen kívül másra nem is számítottak. Azon ugyan
meglepõdtek, hogy még ebbõl is kimaradtak, így
aztán amikor bemondták, hogy a Vaddisznók nyertek, nem is reagáltak, mert még a nevüket is az utolsó pillanatban találták ki. Annál nagyobb volt az
örömük és büszkeségük, amikor végre elhitték és átvehették a fõdíjat.
A zsûri elnöki tisztét az elsõ alkalmat kivéve Kovács János Venesz-díjas mesterszakács töltötte be
ezidáig. Most is a tõle megszokott szakmai alázattal nézett a feladat elé, pedig sosincs könnyû dolga. Márciustól az évadzáró Tengelici Kolbásztöltõ és Forraltbor Fesztiválig szinte minden hétvégén
bíráskodik valamilyen falunapon, fõzõversenyen.
Óriási rutinra tett szert, hogyan is kell és lehet sokszor több tíz versenydarabot végigkóstolni úgy,
hogy az ízlelõbimbók végig megõrizzék képességüket a különbség tételre és hogy ne legyen gyomorrontás a vége. A lényeg, hogy mindig nagyon
kis mennyiséget szabad kóstolni és közben semleges ízû savanyúságot, vagy kenyeret fogyasztani.
Szerinte a bíráskodás szubjektív mûfaj, mindig egy
általa alapvetõnek tartott ízhez kell hasonlítani.
Az úgynevezett "vegyes mezõny" esetén pedig
nem "az almát hasonlítja a körtéhez", hanem az
almát egy valaha kóstolt ideális "almához", stb. Ítéletének meghozatalakor a gyökerekre épít: hagyomány plusz jó és harmonikus íz. Kolbásztöltõ
versenyeken mindig felhívja a figyelmet a helyes
sütésre is. Szerinte egy jó kolbász elég nedvességet és zsírt tartalmaz, így sütéskor nem szükséges
plusz zsiradékot vagy vizet hozzáadni, csak meg
kell szurkálni és úgy betenni az elõmelegített sütõbe. A versenyek során nem gyûjt recepteket saját
hasznosításra, de ha valami neki tetszõ egyedi ízt,
nem azonosítható adalékot fedez fel, akkor annak
utána jár. Önmaga is kolbászgyártó ember. Nála a kolbász a kismalaccal az ólban kezdõdik, és
a disznóvágással végzõdik. Közben sok törõdéssel, az állattal szembeni tisztességes tartással, takarmányozással. Legnagyobb bánatára egyre kevesebb helyen hallani a téli idõszakban disznóvisítást, egyre kevesebben tartanak állatot, következésképpen kevesebb a hagyományos disznóvágás
is. Pedig fontos volna gyerekeinkben tudatosítani,
hogy a hús nem a szupermarketek polcain keletkezik és az állattartás, a házi húsfeldolgozás hagyományaink részét képezik.
Azonban a rendezvény jövõjét illetõen nem lehetünk teljesen nyugodtak. Az általános gazdasági helyzetben egyre nehezebb a pénzügyi hátteret
megteremteni, támogatókat találni. És a falu önmaga nem képes fedezni a költségeket. Ennek ellenére Gáncs István polgármester bizakodó, optimizmusát a most lezajlott fesztivál is alátámasztja. Hiszen az eseményt a megye gasztronómiai rendezvényei között elõkelõ helyen tartják számon és az
emberek körében is egyre népszerûbb. Bizonyítja
ezt az is, hogy 2011-ben már 41 településrõl érkeztek a résztvevõk, még külföldrõl is, és a versenykiírást követõ 10. napon már nem tudtak nevezést elfogadni. A rendezvény kinõtte magát. Mind a sátorban, mind a sportcsarnokban 800-1000 ember
fordult meg, töltötte kellemesen idejét. Ennek ellenére nincs szándék az esemény kibõvítésére. Se
nagyobbak, sem kisebbek nem akarunk lenni. A jövõben a versenyek és a programok minél színvonalasabbá tételére összpontosítjuk a figyelmet és
arra, hogy minél jobb házigazdává váljunk.
BRM.
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Karácsonyváró adventi napok Tengelicen

A tengelic-szõlõhegyi iskolások betlehemes elõadása

Advent idején várakozás tölti be az emberek szívét. E várakozás
jegyében kerültek megrendezésre, színes kulturális mûsorokkal,
Tengelic-Szõlõhegyen december 17-én, Tengelicen december 1922-ig az adventi napok programjai. Óvodásoktól a felnõttekig
mindannyian örömmel fogadtuk a mûsorokat. Itt volt Figura Ede,
a medinai tamburazenekar, a Szaggató Zenekar, ovisok, iskolások betlehemes játéka, a Tengelic-szõlõhegyiek mûsora, majd végül az UNICUM LAUDE énekegyüttes fergeteges mûsora. Minden este forralt bor, tea, sütemények, mézes puszedli, zsíros kenyér várta a látogatót. Megható volt minden elõadó kedvessége, lelkesedése.
Remélhetõleg a nagy látogatottság és az érdeklõdés miatt egy
év múlva találkozhatunk a következõ karácsonyváráson…
Köszönet a szervezõknek, s minden kedves résztvevõnek, nézõnek - Áldott, Boldog Ünnepeket kívánva - "össznépi énekléssel
köszöntünk el a rendezvénysorozattól" .
Boda László

Oktatási intézményi hírek
Engedtessék meg nekem, mint e rovat felelõsének, hogy ne az aktualitásokról, ne a közelmúltról szóló tudósítással kezdõdjön híradásunk, hanem az intézmények helyzetét, idei évet érintõ változásait ajánljam a tisztelt olvasó figyelmébe.
Annyi minden történt az elmúlt hónapok során,
hogy ezekbõl valamennyit közhírré szeretnénk
tenni újságunk következõ számaiban, követve a
kronológiát.
Intézményünk 100 évet meghaladó történetében sorsdöntõ változások zajlottak az utóbbi
néhány évben. 2007. július 1-tõl a Zombai Intézményfenntartó Társulás második legnagyobb
tagóvodájaként, tagiskolájaként, az iskolában
bevezetve a német nemzetiségi, emelt óraszámú
nyelvoktatást, 1-6. osztállyal zártunk eddig négy
tanévet.
Az iskolák, különösen a falusi iskolák rendkívül nehéz helyzetben vannak. Kétszeresen is igaz,
hogy az intézmények sorsát a szülõk írják, azzal,
hogy gyermeküket hova járatják óvodába, iskolába.
A társulás eddigi legnagyobb fejlesztése nyomán 60 millió Ft-ot meghaladó uniós iskolai beruházás átadása történt meg tavaly. Szintén pályázati segítséggel valósult meg az óvoda rekonstrukciója. Büszkeséggel tölthet el valamennyi
intézményhasználót, hogy itt Tengelicen korszerû, szép, megújult környezetben fejlõdhetnek az
idejáró óvodás és iskolás gyerekek.
A 2007. év, ma már tudjuk, hogy nem a
vég, hanem egy iskola szebb jövõjének kezdete lehet. Még akkor is, ha ennek záloga a
7-8. osztály idõleges megszüntetése kellett,
hogy legyen. 2011. szeptember 1-jétõl újra van
Tengelicnek, a tengelici iskolának 7. osztálya.

2011 - 2012. tanév iskolai csoportkép

Iskolánk 123 tanulóval kezdte meg az idei tanévet. Már csak egy tanév választ el bennünket attól, hogy 140 fõt meghaladó nyolc évfolyamos iskolaként, a 2012-2013. tanévben ballagó diákjaink is lehessenek ismét!
Szeptemberben "hadrendbe állt" az iskolabusz. Önkormányzatunk személyes gondoskodást, nagyfokú biztonságot jelentõ új szolgáltatása a közlekedésben hátrányos külterületi gyermekek, tanulók óvodába-iskolába utaztatására,
mely indításakor 35 gyermeket érintett.
Az iskolabusz lehetõséget teremt arra, hogy
olyan külterületekrõl is, ahonnan nincs menetrend szerinti buszközlekedés Tengelicre, intézményünkbe járhassanak a gyerekek. Ennek eredményeként négy jánosmajori óvodást, iskolást
köszönthetünk nálunk.
Kollégáimmal abban a helyzetben vagyunk,
hogy nekünk falusi pedagógusoknak többszörösen kell megküzdenünk az elért eredményekért.
Mind az országos mérés, mind a szülõi elégedettségmérés legutóbbi eredményei bizonyítják,
hogy jó úton járunk.
Óvodánk, iskolánk kollektívája nagyon sokat
tesz az idejáró gyerekekért. Hitünk, közösen vallott elveink és erkölcsi mércénk a biztosítéka személyiségük egészséges fejlõdésének, tanítási
módszereink és korszerû taneszközeink biztos tudásuk megszerzésének.
Tagóvodánkban három csoportban 64 kisgyermeket gondozunk. Óvodai nevelõmunkán-

kat a gyerekek érdeklõdésére, kíváncsiságára, tapasztalataira támaszkodva változatos tevékenységek biztosításával végezzük. Kiemelten fontos
a természetismeret, a népszokások és néphagyományok ápolása, az anyanyelvi nevelés. Jeles
napjaink faluszerte híresek. Szívesen veszünk
részt színházlátogatáson, koncerteken, kiállításon, tagóvodáink rendezvényein.
Tantervi változás a nem szakrendszerû oktatás kivezetése a rendszerbõl. Az 5. osztály valamennyi órája újra szakrendszerben folyik, de az
idén a 6. osztályban még az érintett tantárgyak
esetén a tanulói teljesítményt az érdemjegy mellett szövegesen is értékeljük.
Tanulóink közel 80%-a részesült ingyenes tankönyvellátásban. Önkormányzatunk ingyenesen
biztosítja valamennyi óvodás, iskolás számára
az iskolatejet, a társulás révén az iskolaalmát.
A kistérség közremûködésével lehetõvé vált
helyben a rászoruló gyermekek óvodai, iskolai
gyógytestnevelése.
Önkormányzatunk eltökélt célja a nyolc osztályos általános iskola hosszabb távú feltételeinek megteremtése, mûködésének megerõsítése
a gyermeklétszám megõrzése, melyhez a folyamatos szakmai fejlesztõmunka, az infrastruktúrát,
az eszközpark korszerûsítését segítõ pályázatok,
a társulásban rejlõ elõnyök esélyt adtak. Reméljük, az önkormányzati szándék egybeesik az oktatás átszervezése kormányzati terveivel is.
Szijártó József
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Tengelicc Közzség Önkormányzzata Képvisselõ-ttesstülette 2011. deccember 13-á
án
tarttottta a 2011. évi utolssó üléssétt, ahol 15
na
apirendi ponttott vittatottt meg. A tanáccskozzáss során 7 rendelettett alkotttak, és 13
ha
atározzatott hozztak a képvisselõk.
A tanácskozást a kommunális adóról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezet megtárgyalásával kezdték a
képviselõk, s a módosítást egyhangúlag el
is fogadták. A módosítás szerint 2012. január 1. napjától a magánszemélyek kommunális adó mértéke 9.000.-Ft/év-re változik.
Második napirendi pontban elfogadásra
került a helyi iparûzési adó módosítása, amely
a helyi adókról szóló törvény változását követi.
Ezután szintén egyhangúlag, elfogadták a 2012. január 1-jétõl bevezetésre
kerülõ ivóvíz- és szennyvízdíjakat, melyek
átlagban 3,8 %-os mértékben nõnek.
A testület döntött a szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás díj megemelésérõl is
2012. január 1-jétõl, melynek mértéke átlagosan 11 %.

Jegyzõi közlemények
Képviselõ-testületi ülés összefoglaló
A következõ napirendi pontban elfogadták a képviselõk a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet módosítását, amely alapján már
nem csak a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesülõknek, hanem a rendszeres szociális segélyben részesülõknek is kötelezettsége lesz a lakókörnyezete rendbetétele, amennyiben az ellátásra igényt tartanak. A módosítás szerint 2012. évtõl megszûnik a méltányossági ápolási díj.
Ezt követõen döntött a testület a temetési helyek díjainak, a lakbéreknek,
a nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérének, a terembérleti díjaknak átlagosan 30%-os mértékû emelésérõl a következõ évtõl.
Ide tartozik az önkormányzat tulajdonában lévõ földek földhaszonbérleti, földbérleti díjainak változása is, amely szerint
a díjakat 2.000.-Ft/AK összegben kell

meghatározni 2012. január 1. napjától.
A továbbiakban a képviselõ-testület beszámolót hallgatott meg a Tengelic Községért Közalapítvány mûködésérõl, a helyi
adóztatásról, a tanyagondnoki ellátásról,
az étkeztetésrõl, a Faluház, valamint a
Sportcsarnok mûködésérõl.
Az egyebek napirendi ponton belül a
képviselõ-testület határozatot hozott arról,
hogy mégsem ad be pályázatot Jánosmajor
ivóvíz-minõségének javítására, tekintettel arra, hogy jelenleg a pályázathoz szükséges
önerõ nem áll rendelkezésre.
Ezután a képviselõ-testület zárt ülésen
folytatta munkáját, ahol újra kellett dönteni a mezõõr személyére vonatkozóan, mivel Dévai Tamás visszamondta a kinevezést. A döntés eredményeként Károly József kapta meg a testület bizalmát.
Tengelic 2011. december 14.
Tolnai Lászlóné sk. jegyzõ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. január 1. napjától a vízdíjak, a hulladék szállítási díjak, a temetési díjak,
a lakbérek és az egyéb bérleti díjak összege az alábbiak szerint alakul:
1. Ivóvízért fizetendõ díjak:
Ivóvíz alapdíj
Közületi: 296 Ft/hó+Áfa
Lakossági: 296 Ft/hó+Áfa

Ivóvíz
301 Ft/m3+Áfa
223 Ft/m3+Áfa

Szennyvíz alapdíj
296 Ft/hó+Áfa
296 Ft/hó+Áfa

2. A hulladékszállítási közszolgáltatás egységnyi díjtételei:
70
110-120
Edényméret (liter):
Díj/ürítés:
245 Ft +ÁFA
385 Ft+ÁFA
7. Terembérleti díjak:
Tengelic-Szõlõhegy Kultúrház
13.500 Ft/alkalom

Szennyvíz- és vízterhelési díj
310+11 Ft/m3+Áfa
214+11 Ft/m3+Áfa

240
840 Ft+ÁFA

Tengelic Könyvtár
1.400 Ft/óra

1100
3 850 Ft+ÁFA

Ebédlõ konyhával
22.000 Ft/alkalom

ORVOSI RENDELÕ
CSALÁDORVOS: Dr. Dömötör Zita
FOGORVOS: Dr. Vékás Júlia Andrea

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8. 7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200, 06-74/532-004, 06-30/685-3284
Rendelési idõ:
Hétfõ
08:30 - 12:30
Kedd
10:00 - 13:30
14:00 - 19:00
Szerda
08:00 - 10:00
14:00 - 19:00
Csütörtök
12:00 - 16:00
09:00 - 14:00
Péntek
08:30 - 12:00
09:00 - 14:00
Tengelic-Szõlõhegy, Ady E. u. 2.:
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. 22.
Nyitva tartás: Rendelési idõben + fél óra
Ügyelet: 7054 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.
Telefon: 06-74/318-104

IMPRESSZUM

70 l-es, emblémás zsák
340 Ft+ÁFA
Ebédlõ konyha nélkül
13.000 Ft/alkalom

3. A temetési helyek új díjait
a temetõi hirdetõ táblán tesszük közzé
4. Az önkormányzati tulajdonú
lakások lakbérváltozásairól
az érintetteket írásban tájékoztatjuk
5. Földbérleti díj:
2000 Ft/AK
6. Nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérleti díja:
3.430 Ft/m2 /év

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.
Januári programajánló:
január 11. 10 óra 30 perc - óvodások és
kisiskolások számára:
Füller Tímea: Szivárvány kapujában
bábjáték a Budapesti Esztrád Színház elõadásában
január 18. l0 óra - óvodások és kisiskolások számára:
Fülöp Gyula bûvész elõadása
január 21. 14 óra - óvodások farsangi bálja
Továbbá a Faluház szokásos programjai, foglalkozásai.
Amennyiben egyéb programot is sikerül szerveznünk, úgy
arról 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

