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A nyár a vakáció, a vízparti nyaralások, az önfeledt
feltöltõdés idõszaka. Nem úgy önkormányzatunknál,
ahol a jó idõt kihasználva továbbra is hasznos mun-
ka folyik. Olyannyira, hogy jólesõ elégedettséggel je-
lenthetem be, hogy újabb 2 tervet sikerült megvaló-
sítani, illetve megvalósítás közeli állapotba hozni kö-
zös céljaink elérése, az önkormányzati vagyon gya-
rapítása érdekében. Június 10-én befejezõdött az
óvoda tetõfelújítása, az a beruházás, melyet 2011-
ben indítottunk, akkor 35 % önerõ ráfordítással. A
nyertes pályázatból származó 65 %-nyi támogatás-
sal együtt egy összesen 6 millió Ft értékû beruházás-

sal sikerült összes oktatási intézményünket hosszú
évtizedekre feladatukhoz méltó állapotba hozni.

KÖZÉRDEKÛ
Fontos iskolai közlemény
Tájékoztatjuk a szülõket,
hogy a képviselõ-testület
döntése értelmében, vala-
mennyi helyben iskolába já-
ró tanuló számára az önkor-
mányzat ingyenesen bizto-
sítja a jövõ tanévi füzetcso-
magokat.
A szülõket az iskola által kül-
dött értesítõben szereplõ
egyéb, hiányzó taneszközök
beszerzési költsége terheli. A
füzetcsomagok kiosztása a
tankönyvekkel együtt, augusz-
tus 27-28-án a könyvtárban
történik.
A 2012-13. tanévi osztályon-
kénti tankönyvcsomagok
várható árai:
1.osztály 10.485,- Ft
2.osztály 9.960,- Ft
3.osztály 13.770,- Ft
4.osztály 8.680,- Ft
5.osztály 15.779,- Ft
6.osztály 13.370,- Ft
7.osztály 18.955,- Ft
8.osztály 20.319,- Ft

Az itt feltüntetett árak tájé-
koztató jellegûek, kisebb
mértékben változhatnak.
Kistérségi programok 
JÚLIUS 7-8: Medinai Népze-
nei Fesztivál
JÚLIUS 13-15: Zomba, Orszá-
gos Fogathajtó verseny -
Zomba, Sportpálya, Park
Július 21-22: Fadd-Dombori
Kajak-Kenu Verseny
JÚLIUS 28: Szedresi Szeder-
ünnep (Gasztronómiai és
Zenei Rendezvény) - 
Szedres, Béndek-ház

Az év hátralevõ részében sem
tétlenkedünk, 3 nyertes pályázat
megvalósítása áll elõttünk. A
Magyar Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal által bizto-
sított pályázati pénzek, valamint
az önkormányzat önrészével
együtt július végéig a civil szer-
vezetek támogatásaként bruttó 1
millió Ft értékû eszközbeszerzést

(hangosító berendezések, ren-
dezvény asztalok, stb.) hajtunk
végre. Augusztus végén kerül át-
adásra a zöld beruházásnak
minõsülõ, Felsõtengelicrõl indu-
ló kb. 80 km hosszú "Borok, vi-
zek, kúriák" elnevezésû gyalo-
gosok, kerékpárosok, lovasok,
evezõsök számára kialakított tu-
rista-út. 5 település (Sióagárd,

Medina, Szedres, Tengelic,
Kölesd) egy közös cél érdeké-
ben külön-külön nyújtotta be pá-
lyázatát, Tengelic kb. 4 millió Ft.
támogatásban részesült.
Idei terveink megkoronázása-
ként örömmel osztom meg a hírt,
hogy sikerült 2,5 millió Ft-ot el-
nyernünk egyre népszerûbb
Kolbásztöltõ és Forraltbor Fesz-

tiválunkra, így aggodalmaink el-
lenére ismét készülhetünk az év
legnagyobb helyi eseményére. 
Amit még a pályázatokról tud-
ni kell, hogy mindegyik utófi-
nanszírozású.
Továbbra is a legjobb tudásunk
szerint dolgozunk, irányítjuk és
fejlesztjük településünket. 

Gánccss  Issttván  polgármesstter

NINCS UBORKASZEZON

Bús düledékek Megszépülve

Folyik a munka Ilyen lett

Ilyen volt

A tengelic-szõlõhegyi Közösségi Ház (volt ÖNO)
felújítása is a befejezéshez közeledik. Június 18-ig
megvalósult az orvosi rendelõ rekonstrukciója, mely-
nek során nyílászárókat cseréltünk, padlóburkolatot
raktunk le és festés-mázolást végeztünk. Második lép-
csõben - július 30-ig - kerül sor a tetõfelújításra, ami

új lécezet cserét, új védõ fólia felhelyezést, bádogo-
zást, valamint használt cserépbõl teljes cserépátra-
kást foglal magában. A mintegy 4 millió Ft költségû
beruházást teljesen önerõbõl finanszírozza az önkor-
mányzat, többek között a PA ZRt-tõl származó támo-
gatás egy részének fel használásával.

2012. július
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Tengelic

Az ezredfordulót követõ legsikere-
sebb tanévet hagytuk magunk mö-
gött. Tanév végén négyes tanulmá-
nyi átlagot produkáltak diákjaink.
Örömteli, hogy az utóbbi években
ez az eredmény állandósulni látszik.
Kimagasló sikerek bizonyítják, hogy
intézményünkbe tehetséges tanulók
járnak, akikre iskolánk odafigyel.
A számok nyelvére lefordítva az
alábbi iskolán kívüli versenyered-
ményeket érték el diákjaink:
• Kárpát-medencei iskoláknak

szervezett versenyek három II. he-
lyezése

• egy országos I. helyezés
• megyei versenyek egy I., három II.

és öt III. helyezése
• a társulás tanulmányi versenyén

hét I., hét II. és két III. helyezés.

Az évzáró ünnepélyen kiváló tanul-
mányi eredményükért, szorgalmu-
kért, közösségi munkájukért, a ver-
senyeken elért teljesítményükért 34
tanulónak adtunk át tárgy- és
könyvjutalmat illetve oklevelet. A tu-
dás és szorgalom példaként állítása
és elismeréseként alapítottuk az „Év
tanulója” címet, a kiemelt jutalmat
és különdíjat, melyet a tantestület ja-
vaslatára a Felnövekvõ Nemzedé-
kért Alapítvány szponzorál.
Kremzner Gábor 6. osztályos tanu-
lónk lett az "Év tanulója", aki több
országos, megyei, társulási verseny
dobogós helyezései közül, az utób-
bi évek legrangosabb eredményét
tudhatja magáénak. A MOZAIK

országos anyanyelvi verseny I. he-
lyezettje lett.
A hatodikos Rudolf Eszter egyenle-
tes, remek teljesítményt nyújtva ki-
emelt jutalomban részesült.

Négy díjazottunk közül ketten -
Mészáros Kinga és Rudolf Írisz -
szinte teljesen azonos eredményt
és teljesítményt produkálva, meg-
osztva kapták a hetedikesek külön-
díját. Szíjárrtó  Józseff

iskolaa  iggaazggaató

Frissítõ

A nagy melegben fontos sok fo-
lyadékot inni. De hogy ne csak
hasznos legyen, hanem finom is,

készíthetünk például házi jeges
teát. Ehhez megfõzzük kedvenc
teánkat, melybe mézet csorga-
tunk, ízesítjük citromlével, zúzott

mentalevéllel, és apró kockára
vágott hámozott almát és/vagy
barackot teszünk bele. Együtt le-
hûtjük, hogy a tea átvehesse a

gyümölcsök aro-
máját. Jégkocká-
val kínáljuk.
Egészségükre!

 

Advent idején a Katica csoportosok
Jézus születésének csodaszép me-
séjét hallgatják. A történet ahhoz a
részhez ért, amikor Mária és József
útnak indultak Betlehembe a nép-
számlálásra. Az óvó néni ekkor
megkérdezte a gyerekeket, hogy
vajon mivel indulhattak útnak, hi-
szen messze kellett menniük és ak-
kor még nem volt se autó, se busz.

„REPÜLÕVEL! - hangzott két kislány
örömteli kiáltása. 
A Katica csoportban megkezdõ-
dött az orvosi rendelés. Egy kis
doktor néni várta a „beteg” óvó
nénit és a vizsgálat után gyógy-
szert írt fel: „Ez nagyon jó gyógy-
szer, én is ilyent kaptam, amikor ki-
gyulladt a torkom!”

Huuberr  Péterrnné  taaggóvoddaa  vezetõ

gyerekszájÓvodás

A várva-várt tanévzáró

A kopjafánál: Mészáros Kinga, Rudolf Írisz, Kremzner Gábor és Rudolf Eszter

A 2011-12. tanév legjobbjai

„Isten áldja meg a magyart, tartson
neve, míg a föld tart…”- a palóc
himnusz sorait énekelte a kórus ci-
terakísérettel június 4-én, a Faluház-
ban rendezett iskolai ünnepélyen.
Az I. világháborút lezáró békedik-
tátummal nemcsak az Osztrák-

Magyar Monarchia tûnt el a tér-
képrõl, hanem Magyarország el-
vesztette területe jelentõs részét, la-
kossága pedig, mintegy 10 millió
fõvel lett kevesebb. Trianon emlék-
napján országszerte megemléke-
zéseket tartottak.

A 188. napon már nem a könyveké volt
a fõszerep, a csengõ is elhallgatott. A
tanév végét jelezte az ilyenkor szoká-
sos tréfás versenyekkel, vetélkedéssel
egybekötött utolsó tanítási nap, vagy
ahogyan mi nevezzük: a „SZÜNIDÕ-
ZÕ”. A játékos program célja elfeled-
tetni a tanulás megpróbáltatásait, a

közösség erejével, vidáman ráhan-
golva tanárt és diákot a vakációra. A
nap fénypontjaként a „Pegó-
Akadémia” azaz a Petrovics János tre-
nírozta diákok csapata hatalmas bíz-
tatás mellett mérte össze erejét a pol-
gármesterrel megerõsített dolgozói-
szülõi „tanársegédek” válogatottjával.

OKTATÁSI INTÉZMÉNYI HÍREK
A Nemzeti Összetartozás Napján Sok diák tanárt gyõz - végül

Nyelvünkbõl, kultúránkból meríthetünk erõt a nemzet megújulásához.
Ez volt a mottója a 7. osztályosok mûsorának. Megérdemelten diadalmaskodtak a mai diákok az öregdiákok felett
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május

A TENGELIC-SZÕLÕHEGYI FALUNAP PROGRAMJA

Bizonyára mindenki eljátszott már a
gondolattal, hogy mit tenne, mit len-
ne képes tenni, ha környezetében
valakit súlyos sérüléssel, eszmélet-
vesztéssel járó baj érne. Ilyenkor ne-
héz legyûrni a haszontalanság és
tehetetlenség érzését, de lélekjelen-
létünkkel életet menthetünk. Ezért
néhány hasznos tanácsot adnék ar-
ra az idõszakra, míg a szakavatott
segítség megérkezik. Elsõ lépésként
értesítsük az orvost és/vagy a men-
tõket, de ügyeljünk arra, hogy a be-
teget csak minimális idõre hagyjuk
magára. A várakozás ideje alatt in-
tézkedjünk arról, hogy a segítség
zökkenõmentesen juthasson a hely-
színre (kutyák elzárása, kapu kinyi-

tása, a ház és udvar megvilágítása,
stb.). Alapszabályként tudatosítsuk,
hogy a sérültet nem, vagy csak fel-
tétlenül szükséges esetben szabad
mozgatni. Közben vizsgáljuk meg,
hogy eszméleténél van-e, illetve,
hogy él-e. Vizsgáljuk meg, hogy re-
agál-e a külvilág ingereire: magá-
hoz tér-e, ha megszólítjuk, megráz-
zuk a vállát, megpaskoljuk az arcát.
Ha a sérült nincs eszméleténél, azt
kell ellenõriznünk, hogy van-e lég-
zés. Guggoljunk a beteg mellé, és
két kezünkkel szegjük hátra a fejét.
Fülünket hajtsuk a sérült arcához,
így egyszerre láthatjuk, hogy emel-

kedik-süllyed-e a mellkasa, hallhat-
juk, hogy jár-e a levegõ, arcunkon
pedig érezhetjük a levegõ mozgá-
sát. Eszméletlen állapotban a leg-
fontosabb veszélyt a hányadék,
vagy a nyelv hátracsúszása által
okozott fulladás jelenti. Ennek elke-
rülése végett, miután meggyõzõd-
tünk arról, hogy a beteg kielégítõen
lélegzik, lehetõség szerint fektessük
oldalfekvésbe és stabilizáljuk a test-
helyzetét. Amennyiben a sérült nem
lélegzik, akkor 2-3 percen belül meg
kell kísérelni az újraélesztést annak
ellenére is, hogy ehhez nagy gya-
korlatra van szükség. Ennek hiányá-

ban is próbálkozhatunk, mivel a leg-
újabb szemlélet szerint csak mellkas
kompressziót kell végeznünk a vér-
keringés fenntartásához. A helyes
technika: 1. a légutak szabaddá té-
tele (szájüreg kitörlés, fejet hátra-
szegni); 2. a beteg feküdjön kemény
talajon; 3. egyik kezünk a beteg
mellkasának közepén, másik kezünk
pedig fölé; 4. nyújtott, merõleges
karral és egyenes háttal mellkas be-
nyomása 3-5 cm mélységben; 5.
nyomás felengedése, majd ismétlés
100-120-as percenkénti gyakoriság-
gal. Kívánom, hogy soha, vagy csak
nagyon ritkán kelljen a fentieket
gyakorolniuk! Drr.  Dömmötörr  Zitaa

csaaláddorrvos

Az orvos válaszol

A nyár az allergia, a rovarcsípés és a le-
égés évszaka, amivel együtt kell élnünk,
de a kellemetlen hatásokat enyhíthetjük.
Íme néhány szer, amely segíthet:
Allergia:  Vény nélkül kaphatóak
tabletták, orrspray-k, illetve szem-
cseppek is. Természetesen, ha vala-
ki tudja, hogy allergiás, már célsze-
rû a szezon elején elkezdeni a
gyógyszeres kezelést, hogy enyhéb-
bek legyenek a tünetek. Viszont ha
súlyosabbá válnak, feltétlenül or-
voshoz kell fordulni! Megjegyez-

ném, hogy célszerû tengervizes
orrspray-ket is használni, melyek
tisztítják az orrnyálkahártyát.
Pl. Cetrin Akut, Allegra, Taleum
szemcsepp, Allergodil orrspray
Szúnyogcsípés ellen már kapható
elfogadható áron is készítmény. Pl.:
Ben'S 30 pumpás aerosol, mely 6-
8 óra védelmet biztosít.
Kullancs-ccsípés esetén kiszedõ ka-

nál áll rendelkezésre, mellyel a kul-
lancs eltávolítása egyszerû és biz-
tonságos. Ha a kullancsot nem sike-
rül eltávolítani, feltétlenül fordulja-
nak szakemberhez, ne kenjenek rá
semmit. Csípés elleni készítmények:
Antivakarin krém, Fenistil gél,
Halicar kenõcs - mely kisgyerme-
keknél is alkalmazható.
Napozás:  a magas UV sugárzás

miatt, aki teheti 11 és 15 óra között ke-
rülje a közvetlen napfényt, ha erre
lehetõség nincs használjanak ma-
gas faktorszámú fényvédõt. A pati-
kákban megbízható és elérhetõ árú
készítmények kaphatóak. Pl.: Dr. Ke-
len Sun Save napkrém.
Leégés:  ha a baj így is megtörtént,
az égett bõrfelületet kezelni kell. Pl.:
Panthenol spray, Irix spray,
Phlogosam kenõcs.

Drr.  Gyimmóthy  Zsuuzsaannnnaa  
ggyóggyszerrész

Kérdezze meg gyógyszerészét…

Babázó
Csecsemõ  és  kisgyermek  napoztatása
Csecsemõ és kisgyermek napoztatá-
sa esetén fontos a fokozatosság: rö-
vid idõvel kell kezdeni és fokozatosan
emelni. 11 és 15 óra között tilos a na-
poztatás. A napoztatást lehetõleg fa
árnyékában kezdjük, mert a falevelek
szûrik a fényt. 9 hónapos kor alatt fél

óránál többet ne napoztassuk a cse-
csemõt. 9 hónapos kor felett már 1-2
órát is kint lehet, ha jól érzi magát. Fon-
tos, hogy a fejét védjük a tûzõ naptól.
Fokozottan kell gondoskodni a folya-
dék bevitelrõl is, gyakran kell itatni.
Napoztatás elõtt fél órával magas

faktor számú fényvédõ krém haszná-
lata javasolt A napoztatás akkor hasz-
nos, ha nem szenved tõle a gyermek.
Amennyiben leégés, hányás, láz je-
lentkezik, azonnal orvoshoz kell for-
dulni. Paallónné  Kirrály  Errikaa  

véddõnnõ

EGÉSZSÉGSAROK

Idõpont Program Felelõs
8:00 Sport-programokra (ping-pong, biliárd, bicikli ügyességi) nevezés a helyszínen Sportkör
8:00 Foci Szõlõhegyi Egyesület
9:00 Sport-programok indítása, lebonyolítása Sportkör
9:00 Fõzés indul. Az ételek benevezhetõk a fõzõversenyre Szõlõhegyi Egyesület
9:00 Rodeo bika Szõlõhegyi Egyesület
11:00 Fõzõversenyre zsûritagok válogatása, nevezések elfogadása Szõlõhegyi Egyesület
11:00 Borversenyre, sós sütemény versenyre nevezés a helyszínen Nyugdíjas klub
13:00 Ételek zsûrizése Szõlõhegyi Egyesület
13:00 Tombola Sportkör
14:00 Bor és sós sütemény verseny zsûrizés Nyugdíjas klub
14:00 Gyermek-rajz verseny zsûrizés (nevezés 2012.07.13. du. 2 óráig Priger Istvánnénál) Nyugdíjas Klub
14:00 Hab-party (idõpont változhat) Szõlõhegyi Egyesület
15:30 A versenyek eredményhirdetése Szõlõhegyi Egyesület
Egész délután Ugráló vár (ingyenes) Szõlõhegyi Egyesület
16:00 Zenés mûsor: Tengelici citerások, a „Félnótások” mûsora, a TSZCS-sek mûsora, Medinai tamburások Szõlõhegyi Egyesület
18:00 A „SÓGOROK” mûsora Szõlõhegyi Egyesület
Mûsorok után Bál Szõlõhegyi Egyesület

IIddõõppoonntt::  22001122..  jjúúlliiuuss  1144..  HHeellyysszzíínn::  TTeennggeelliicc-SSzzõõllõõhheeggyy  kköözzppoonntt  
((KKuullttúúrrhháázz  ééss  uuddvvaarraa,,  Közösségi Ház park)

EGÉSZ NAP BÜFÉ - ZENE

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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IMPRESSZUM
TTeennggeelliiccii  HHíírrmmoonnddóó:: Kiadja: Az Axel Springer Tolna megyei irodája • A Tolnai Népújság melléklete 

• Szerkesztőség címe: 7054 Tengelic, Rákóczi u. 11. • E-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu 
A képekért felelős: Boda László • Nyomtatás: Böcz Nyomda, Szekszárd. Felelős vezető: Böcz Sándor

ORVOSI RENDELÕ

Rendelési  idõ: Rendelési  idõ:
Hétfõ 08.30–12.30 Szünetel
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-ttanácsadás:  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

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

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

PETÕFI SÁNDOR FALUHÁZ
7054 Tengelic, Petõfi Sándor u. 9. Telefon:  06-74/675-650
NYITVA TARTÁS:
Hétfõ, kedd: 12:00 - 19:00
Szerda: 8:00 - 19:00
Csütörtök: 12:00 - 18:00
Péntek: 15:00 - 20:00
Szombat: 15:00 - 21:00
Vasárnap: 14:00 - 16:00
A teleszoba hétfõtõl csütörtökig 14-18 óráig, pénteken és szomba-
ton 15-19 óráig látogatható. A fenti idõpontokon kívül a rendezvé-
nyek idõpontjának függvényében tartunk nyitva.

JÚLIUSI PROGRAMAJÁNLÓ:
Július  23-227. Rajzos alkotótábor
Az  iskolaai  szünnet  iddejénn::
Nyitvatartási idõben mesésvel várjuk a gyerekeket
Délután 15-18 óra között teaház, internet, kreatív játékok felsõ 
tagozatosoknak
Szombatonként 18-21 óra között teaház, internet, filmklub az ifjú-
sági korosztálynak
AUGUSZTUSI ELÕZETES:
AUGUSZTUS 11.: Hazaváró - Tengelicrõl elszármazottak pro-
grammal, vacsorával egybekötött találkozója
… és a Faluház szokásos programjai, foglalkozásai…

T

Képviselõ-ttestületi  ülés
összefoglaló
A Képviselõ-testület 2012. júni-
us 26-án tartotta rendes ülését.
Az ülésen 6 napirendi pontban,
1 rendeletet alkotott és 9 hatá-
rozatot fogadott el.
Az elsõ napirenden belül a
képviselõ-testület egyhangúlag
módosította  az önkormányzat
szervezeti és mûködési sza-
bályzatát. A rendeletben egy-
részt rögzítésre került az, hogy
a Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat mûködéséhez milyen
feltételeket biztosít az önkor-
mányzat, másrészt módosítás-
ra került a rendelet 3. függelé-
ke, ami a polgármesteri hivatal

ügyrendjét tartalmazza, vala-
mint a 4. függelék, ami a hatá-
lyos rendeleteket sorolja fel.
A második napirendi pontban
a testület elfogadta a Szek-
szárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási Társulás
2011. évi mûködésérõl, és pénz-
ügyi helyzetérõl szóló beszá-
molót. A beszámoló szerint
2011. évben Tengelicen 20 fõ
részesült házi segítségnyújtás-
ban, 2011. december 31-én a
záró ellátotti létszám 14 fõ volt.
Ezt követõen szintén egyhangú
szavazással jóváhagyták a
képviselõk a Sió-Sárvíz Menti
Családsegítõ- és Gyermekjólé-
ti Szolgálat 2011. évi elszámo-

lását. Az elszámolás szerint az
összes bevétel és az összes ki-
adás 7.531 e Ft volt, forráshiány
nem keletkezett, így Tengelic
önkormányzatának nem kell
pótlólagosan hozzájárulnia a
szolgálat kiadásaihoz. 
Az egyebek napirendi pontban
elõször a Gagarin u. 2. sz. alat-
ti szolgálati lakás bérlõjének ki-
jelölésérõl határozott a képvi-
selõ-testület, majd határozatot
fogadott el - kötelezettség meg-
szegése miatt - Tab városának
kizárásáról a Dél-Balatoni és
Sióvölgyi Hulladékkezelési
Konzorciumból. 

Az egyebek napirendi pont után
a polgármester tájékoztatást
adott arról, hogy az önkormány-
zat 2.921.130.-Ft-ot nyert a
„Zöldút a kúriák mentén” c. pá-
lyázaton, 2.137.600.-Ft-ot nyert a
„Kolbásztöltõ- és Forraltbor
Fesztivál szervezése” c. pályá-
zaton, valamint 871.995.-Ft-ot
nyert a „Civilek eszközbeszerzé-
se" c. pályázaton. 
Az utolsó napirendet már zárt
ülésen tárgyalta a képviselõ-
testület, ahol 3 kérelmezõnek
ítélt meg kamatmentes szociá-
lis kölcsönt szennyvízbekötésre.

Tolnaai  Lásszzló  jjegyzzõ

JEGYZÕI KÖZLEMÉNYEK

A „Tengelic Községért” Alapítványt
Tengelic Község Önkormányzata
1993. március 22-én hozta létre.
Az alapító az alapítvány célját
alapító okiratban rögzítette,
mely szerint jelen közalapítvány:
a település fejlesztésére, az ok-
tatási és mûvelõdési, valamint
az egészségügyi intézmények
munkájának az alapellátáson
túlmenõ teljesítése, a tehetséges
és rászoruló fiatalok, illetve a
szociális gondoskodás kereté-
ben a nagycsaládosok, betegek
és idõsek támogatására rendel-
kezésre álló költségvetési pénz-

eszközök kiegészítése, továbbá
a község közigazgatási területén
mûködõ egyházak tevékenysé-
gének segítése érdekében hoz-
za létre. Külön kiemelt cél a köz-
ség természeti környezetének
védelme, a természeti értékek
megóvása és fejlesztése. Közre-
mûködik a sportkör munkájának
segítésében, a felszerelés gyara-
pításában és valamennyi olyan
feladat megoldásában, amely
a fenntartó anyagi lehetõségei-
nek kiegészítésére szolgál.
Az alapítvány lehetõségeihez
mérten igyekszik támogatni a te-

lepülés rendezvényeit, így több
éven keresztül részt vettünk a fa-
lunap, valamint a Kolbásztöltõ
és Forraltbor fesztivál szervezé-
sében. Éveken keresztül sikeres
pályázatokat nyújtottunk be, az
elnyert támogatásokból a falu
közterületeit, temetõjét szépítet-
tük. Az alapítványon keresztül
valósult meg Alsó-Tengelicen a
településrõl elszármazottak em-
lékére készült emlékpark. 2012-
ben az iskolások tanévkezdésé-
hez nyújtunk támogatást, füzet-
csomag vásárlás formájában.

Baaraabáss  Ildikó  elnök

BEMUTATKOZIK A „TENGELIC KÖZSÉGÉRT” ALAPÍTVÁNY

Szépítjük a falu közterületeit
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