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Közmeghallgatás • Egészségsarok • Farsang • Jegyzõi közlemények

KÖZMEGHALLGATÁS
Az eddigi évek gyakorlatát követve az idén is közmeghallgatás keretében tájékoztatjuk
a lakosságot az önkormányzat elmúlt évi tevékenységérõl és az idei év terveirõl.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2011. évi gazdálkodásról
2. A 2012. évi gazdálkodási és mûködési terv ismertetése
3. Tájékoztató a közoktatás átalakításáról, helyi hatásairól
4. Tájékoztató a Tengelic-Szedres összekötõ út építésérõl
5. Tájékoztató a járási rendszer visszaállításáról és annak hatásáról Tengelic községre
Idõpont és helyszín: 2012. március 26. 18 óra - Tengelic, Faluház. 2012. március 27.
18 óra - Tengelic-Szõlõhegy, volt ÖNO. A témák fontosságára való tekintettel kérem a
lakosságot, hogy minél nagyobb létszámban vegyenek részt a közmeghallgatáson.
Gánccs István polgármesster

ATOMERÕMÛ A SZOMSZÉDUNK
A napokig tartó -20 Co körüli hideg,
havazás és szélviharok nem befolyásolták az atomerõmû biztonságos
mûködését. Semmilyen rendellenesség, üzemzavar nem fordult elõ.
Ha többet szeretne tudni az atomenergia villamos energiává történõ átalakításáról és a
PA ZRt. mûködésérõl, keresse a Tájékoztató és
Látogató Központ elérhetõségeit:
7031 Paks, Pf. 71. - 75/505-000
www.atomeromu.hu vagy
uzemlatogatas@npp.hu

Ésszerû és kényszerû önkormányzati döntések a februárban kialakult hóhelyzet miatt
BÁRMENNYIRE IS tudatában vagyunk a téli
idõjárás mibenlétének, a február elsõ felében kialakult helyzet rendkívüli intézkedéseket tett szükségessé Tengelic területén is. A
kemény hidegre és a napokig tartó intenzív
hóesésre való tekintettel február hónapban
az iskola és óvoda intézményét érintõen 2
napos tanítás nélküli szünetet, a Faluházban és a sportcsarnokban pedig fûtésszolgáltatás nélküli nyitva tartást rendelt el a vezetés. Csak egy példa a költségek ilyenkor
szokásos alakulására: -15 oC-os külsõ hõmérséklet esetén ahhoz, hogy a sportcsarnokban az elfogadható +13-14 oC-os belsõ
hõmérséklet biztosítható legyen, a napi fûtési költség 30-35 ezer forint. És ez csak egy
intézmény a sok közül. Többek között ezek
a gazdasági megfontolások kényszerítették
ki azt a döntést, amely biztosította a zavartalan intézményi mûködést.
MIVEL TÉLEN a közmunkaprogram szünetel, így annak hiányában kellett megoldani
a hóesésbõl adódó napi problémákat is,
azaz a buszmegállók, közintézmények jár-

dák takarítását. Ez jelentette a kisebb gondot, a nagyobb feladatot mind anyagilag
mind infrastrukturálisan a közterek, parkolók, utak és közutak elfogadható minõségû
tisztítása, takarítása jelentette. A kialakult
hó helyzet miatt voltak napok, amikor 6-8
önkormányzat által bérelt, nagy teljesítményû gépjármûvel látták el a feladatot napszaktól függetlenül. A hó helyzettel kapcsolatos szolgáltatások rendkívüli kiadásai
meghaladták a 600 ezer Ft-ot. Ebbõl is látszik, hogy ésszerû és gyors döntésekre volt
szükség az említett érdekek miatt. Volt olyan
nap, amikor egyszerre több helyen is egykét órára megközelíthetetlen volt a település, ilyenkor érhetõ, hogy az úton rekedt
jármûveket és utasait volt kötelessége menteni az önkormányzatnak és csak ezt követõen tudtuk kielégíteni a belsõ utcákban lakó emberek jogos igényeit. Szeretném megemlíteni, hogy az ilyenkor kialakult rendkívüli helyzetben még mindig sok ember az
önkormányzattól várja el saját ingatlanával
kapcsolatos elvégzendõ munkát is. Ugyan-

is téli idõszakban a lakosság jogszabályban
rögzített kötelezõ feladata az ingatlanja
elõtti járdaszakasz és kocsi-behajtó
hóeltakarítása, síkosság-mentesítése. Ilyen
rendkívüli helyzetben a polgármester feladata és kötelessége rangsorolni az elvégzendõ munka fontossági sorrendjét. Nem
véletlenszerûen, hanem a helyzet felmérését követõen, tudatosan irányítja a feladatmegoldást. Fontosnak tartom, hogy mindenki elõször mérlegelje a lehetõségeit és
adottságait, majd csak az után vegye igénybe az önkormányzat segítségét, ezzel is biztosítva a gyors és hatékony munkavégzést.
Ez a gondolat nem csak a februárban kialakult hóhelyzetre, hanem valamennyi
rendkívüli esemény kapcsán érvényes kell,
hogy legyen.
EZÚTON SZERETNÉK köszönetet mondani
mindazoknak, akik nem csak saját házuk táján takarították a havat ezekben a nehéz napokban, hanem önzetlenül segítettek öreg,
beteg vagy elesett szomszédaiknak, ismerõGánccs István polgármesster
seiknek is.

1202.qxd

2012.03.05.

14:04

Page 3

Tengelic

EGÉSZSÉG SAROK
Az orvos válaszol
A köhögés lehetséges okai és kezelése.
A köhögés soha nem normális állapot, mindig oka van, amit fel kell deríteni. Ez lehet banális ok, mint megfázás, de állhat komolyabb betegség is a
háttérben. A köhögés nem betegség, hanem tünet, célja a légutakba került
anyag /köpet v. idegentest/ eltávolítása.
A köhögést kiváltó okok:
● a felsõ és alsó légutak gyulladása, melyek kórokozói vírusok, baktériumok
és ritka esetben gombák
● a mellhártya gyulladása, tbc
● egyes jó- és rosszindulatú daganatok /tüdõ, gége, mellüreg tumorai/
● heveny és idült szívbetegségek, tüdõembólia
● félrenyelés
● refluxbetegség
● pszichés eredet
Fontos tisztázni az alábbi szempontokat: mióta tart a köhögés, hirtelen kezdõdött-e, jár-e köpetürítéssel, milyen színû a köpet, befolyásolja-e a köhögést beszéd, evés, ivás, napszak, testhelyzet, társul-e a köhögéshez fájdalom vagy egyéb tünet (szédülés, láz, légszomj).
Kezelés: A köhögés tüneti kezelésekor alapvetõen azt kell eldöntenünk, hogy száraz vagy nedves köhögésrõl van-e szó. A száraz köhögés köhögéscsillapítókkal kezelendõ. Nedves köhögés esetében a köhögéscsillapítás káros lehet, ugyanis a köpet távozása nagyon fontos az alapbetegség gyógyulása szempontjából. Ezen esetekben váladékoldó, köptetõ szereket alkalmazunk. A kisgyermekeknél jelentkezõ hajnali ugató köhögés jól reagál hûvös, nedves levegõre. Tartsuk a gyermeket nyitott hûtõszekrény, ill. télen nyitott
ablak elé, vagy fürdõkád fölé, melybe nagy sebességgel engedjünk hideg vizet. Fontos, hogy közben nyugtassuk meg a gyermekünDr. Dömöttör Zitta családorvoss
ket. Ha a roham nem enyhül, hívjunk orvost vagy mentõt.

Babázó
Téli csecsemõ és kisded levegõztetés

Házi gondozás,
idõs ellátás

A levegõztetés nagyon fontos, a testi fejlõdés feltétele. Javítja az étvágyat és erõsíti az immunrendszert. Az anyukákat a téli levegõztetés fontosságáról a legnehezebb meggyõzni. Télen 4 hetes kortól lehet elkezdeni a levegõztetést, elõször a felöltöztetett csecsemõt a nyitott ablaknál szoktatjuk a levegõhöz, fokozatosan emelve az idõt fél órára.
Amennyiben elértük a fél órát, már ki lehet vinni az udvarra a csecsemõt, de a babakocsit alulról is ki kell bélelni. A gyermekre mindig egy
réteggel több ruhát kell adni, mint amennyit az õt levegõztetõ felnõtt
visel, így akár 1-2 órát is kint tölthetünk . Csecsemõket -5 fok alatt, ködös, párás idõben és erõs szél esetén inkább az ablaknál levegõztessük. Nagyobb gyerekek télen akár 2-3 órát is tartózkodhatnak friss levegõn, azonban náluk is nagyon fontos a réteges öltöztetés. Fontos az
arc bõrének védelme, levegõztetés elõtt bármilyen jó minõségû babakrémet használhatunk erre a célra. A rendszeresen levegõztetett gyermek kevesebbet beteg, jobb az étvágya és a közérzete is, így az édesallóné Király Erika
a védõnõ
anya is sokkal kiegyensúlyozottabb lesz. Pa

Tengelicen 2008. óta van szociális idõs gondozás. Jelenleg 7
fõ igényelte ezt a szolgáltatásunkat, de szeretnénk bõvíteni és
a családoknak ezáltal segíteni, hogy õk is munkában maradhassanak, de biztonságban tudhassák szeretteiket. Fõ célunk,
hogy senki ne maradjon ellátatlan. Feladatunk fizikai ellátásként a test higiéniája, a lakás tisztán tartása, bevásárlás, étkeztetés biztosítás. Egészségügyi ellátásban a vérnyomás- és
vércukormérés, gyógyszerek kiíratása, kiváltása szerepel. Mentális gondozásban a gondozott szorongásának és magányának feloldása, teljes bizalom elnyerése, megértõ meghallgatása, beszélgetés. Érdekvédelmi feladat pl. gyógyászati segédeszközök beszerzése és használatának segítése, csekkek befizetése, szociális helyzetének javítása. Fontos a foglalkoztatás így pl. akár együtt játszás, beszélgetés. Nem csak Tengelicen, hanem Tengelic-Szõlõhegyen és már Júliamajorba is teDócczy Mária
a házzi gondozzó
vékenykedünk!

Fog-õr
A fogászati ellátásban minden túlzás nélkül kimondható, hogy óriási szerep jut a
megelõzésnek: a prevenciónak. A preventív fogászat célja a szájüreg és a fogazat betegségeinek megelõzése, valamint kifejlõdésük meggátlása. A gyermekek fogai eredendõen egészségesek. Az,
hogy a késõbbiekben mi lesz a sorsa
ezeknek az ép fogaknak, az elsõsorban
a szülõk felelõssége. A szülõknek kell
azok egészségét megõrizni és ennek fontosságát gyermekeiknek megtanítani. A

szülõk gyakran csak az iskolai fogászati
szûrés révén döbbennek rá, hogy streszszes rohanó hétköznapjaikban nem fektettek elég hangsúlyt gyermekeik fogazatára és a helyes szájápolás hagyományainak átadására.
Kedves Szülõk, higgyék el, hogy nem
lehet elég korán elkezdeni a helyes szájápolásra való nevelést. Éppen ezért a
"Fog-õr" rendszeresen jelentkezik majd
hasznos tanácsokkal, módszerekkel, javaslatokkal, hogy miként õrizhetik meg saját és
gyermekeik fogainak egészségét, épségét.
Dr. Vékáss Júlia
a Andrea
a fogorvoss

1202.qxd

2012.03.05.

14:05

Page 4

február

A mostoha idõjárási viszonyokra való tekintettel 2012. február 16-án sajnos csak a nagyon elszánt érdeklõdõk ismerhették meg Dohóczki
Csaba csoportvezetõ elõadását a Faluházban a Paksi Atomerõmû Zrt. Látogatóközpontjáról. A téma azonban nagyobb nyilvánosságot
igényel, ezért felkértük Mittler István fõosztályvezetõ urat és Dohóczki Csabát, hogy olvasóinknak is mutassák be az intézményt.

A Paksi Atomerõmû Látogatóközpontjának bemutatása
A Pakssi Atomerõmû Láttoga
atóközzponttja
1995. szepttember 28-á
án nyittottta meg
ka
apuitt. A közzpontt egy közzel 600 négyzettmétteress kiállíttótterett, tárgya
alóttermett,
na
agyelõa
adótt és a tájjékozztatássi szakemberek irodáitt fogla
aljja magába
an.
1995. elõtt is érkeztek látogatók az atomerõmûbe. Kezdetben a paksi mûvelõdési
központban kialakított kiállítást tekinthették meg az érdeklõdõk, majd busszal léphettek be az üzemi területre. 1989. szeptemberében létrejött az atomerõmû Tájékoztató Irodája. Ekkor már néhány fõ kifejezetten az erõmû tájékoztatási feladatait látta
el, illetve látogatók fogadásával foglalkozott. Nagy elõrelépést jelentett a cégvezetés azon döntése, hogy egy különálló épületet hozzanak létre a látogatók fogadására. 1993-ban kezdõdtek meg a munkálatok
és a korábbi erõmû étterem egyik részében
alakították ki a látogatóközpontot. Az épület elõtt is jelentõs átalakításokat végeztek.
Szökõkút épült, körülötte pedig szoborparkot hoztak létre, ahol magyar atomtudósok
szobrait állították ki.
A látogatóközpontot kezdetektõl fogva
nagy érdeklõdés övezi. Évente közel harminc ezer látogatót fogad. Többségük tanuló, általános, közép- és felsõfokú oktatási intézményekbõl érkezik, de jelentõs
számú egyéni látogató is megfordul Pakson. A fiatalabb generáció a központ kiállítását tekintheti meg, míg a 16 év felettiek
már az üzemi területre is beléphetnek.
Az üzemi területen szintén a látogatók
számára kialakított útvonalon az érdeklõdõk bepillantást nyernek az üzem mûködésébe. Látogatófolyosóból látható a
blokkvezénylõterem és a reaktorcsarnok. A

Látógatóközpont

turbinacsarnokba be is léphetnek a látogatók. A közel 3 órás program során a vendégek kellemesen elfáradva, élményekkel
gazdagodva térnek vissza a látogatóközpontba. A tapasztalat azt mutatja, hogy a
látottak meggyõzõek. Döntõ többségük elismerõen szól az erõmû üzemelésérõl, a
rendezett létesítményrõl és a fegyelmezett
munkavégzésrõl. Ezt jól dokumentálja vendégkönyvünk, amelybe sok köszönõ, dicsérõ bejegyzés kerül.
A látogatóközpont a napi látogatások
szervezésén túl több rendezvény házigazdája, szervezõje is. Évente Nyílt Napot
szervezünk, amelyre a környezõ települések lakosait hívjuk vendégségbe. Tavaly
épp Tengelic volt az egyik vendég település. Ezen a napon külön programokat szervezünk. Kisvonat viszi be a látogatókat az

Látogatók kisvasúttal

üzemi területre, a gyerekek kézmûves foglalkozásokon, versenyeken vehetnek részt.
A Családi Napon hasonló programokat
biztosítunk az erõmû dolgozóinak és családtagjaik számára. A Kulturális Örökség
Napja országos rendezvényhez kapcsolódva évente egy alkalommal hétvégén is
biztosítunk tárlatvezetést.
Nagy hangsúlyt fektetünk a csoportkísérõ kollégák képzésére. Több alkalommal
az erõmûves szakterületek vezetõi tartanak elõadást, illetve mutatják be rendszereiket, berendezéseiket a területes helyszíneken. Ezek az elõadások azt a célt szolgálják, hogy a tárlatvezetést végzõ kollégák naprakész információval rendelkezzenek az erõmûrõl, és így választ tudjanak
adni a látogatók kérdéseire.
A látogatóközpont 2009. õszén megújult. A kor követelményeinek megfelelõ
modern kiállítást sikerült berendezni. A
vendégek interaktív táblák segítségével ismerkedhetnek a paksi atomerõmû üzemelésével vagy megtekinthetik a világ atomerõmûveit. Energiatermelõ kerékpár segítségével áramot termelhetnek a vállalkozó
kedvû látogatók. A kiállítás végén található tesztgépek segítségével pedig leellenõrizhetik tudásukat. A nyertesek oklevelet
kapnak.
2011-ben rekordszámú, 31.524 látogatót
fogadott a központ. A megnyitás óta tartó
töretlen érdeklõdés azt mutatja, hogy nagy
igény van a látogatóközpont által biztosított programokra.
Mitttler István fõossztályvezzettõ
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Kérdezze meg gyógyszerészét…
Télen immunrendszerünk fokozott támogatást igényel, hogy sikerrel védekezhessünk
a meghûléses betegségek ellen. Napi 500 mg C-vitamin elfogyasztásával sokat tehetünk egészségünkért. Legjobbak a természetes C-vitamin-források, mint a citrusfélék (narancs, mandarin, citrom) vagy a savanyú káposzta. Szintetikus szerek is rendelkezésre állnak rágó- vagy filmtabletta, a kicsik számára pedig cseppek formájában. Felnõtteknek betegség esetén javasolt a napi bevitelt 1000 mg-ra növelni.
A gyógynövény teák is segíthetnek betegség esetén, különösen a csipkebogyó és a
hársfatea. Csipkebogyó tea készítéskor ügyeljünk arra, hogy ne forrázzuk, csak áztassuk a csipkehúst. A hársfa teát mézzel javasolt fogyasztani, ami szintén hatásos
a gyógysszeréssz
immunerõsítõ. Vigyázzanak egészségükre! Dr. Gyimótthy Zsuzzsanna

Január közepe óta mûködik a SZEDRES
fiók-gyógyszertár a Rákóczi u. 20. sz. alatt

OKTATÁSI INTÉZMÉNYI HÍREK
Iskolánkban évek óta már nem "csak tanítás"
folyik, a szó hétköznapi értelmében.
Az új oktatási módszerek iránt elkötelezett kollektívánk rendszeresen alkalmazza a projektmódszert, melyrõl manapság egyre többször
hallunk. A módszer lényege, hogy a tanulók az
ismereteket nem a tanár közvetítésével, elméletben, hanem konkrét tevékenységek kapcsán
önállóan illetve csoportokba szervezetten "fedezik fel" és sajátítják el; gyakorolva, fejlesztve
az életünkben döntõ fontosságú készségeket,
mint például az együttmûködési készség vagy
a kreativitás. A projektek megszervezése, lebonyolítása a hagyományos óraszervezéshez képest többszörös idõ- és energiaráfordítást igényel a megvalósító pedagógustól.
Az egy-egy téma köré rendszeresen szervezett projektjeink közül az októbertõl decemberig tartó idõszak legtöbb tanulót, szülõt megmozgató programjait foglalom össze.
Október elsõ napjaiban bonyolítottuk le a
legújabb közlekedésbiztonsági projektünket.
Bevezetését indokolta, hogy a helyben lakó

A libasimogatót az érintettekkel elõzetesen megbeszéltük, azok mégis csípõs kedvükben voltak

gyerekek közül minden harmadik kerékpárral
jár naponta iskolába. A környezetismeret és
technika órákon a kerékpáros közlekedés szabályaival ismerkedtek a tanulók. Az elméleti
alapozás folytatásaként, a Szekszárdi Rendõrkapitányság munkatársai által felállított akadálypályán versengve, a gyakorlatban is bizonyíthatták ügyességüket az alsós és felsõs diákok. A tanulók többsége vette ugyan az akadályt, a bringa azonban megbukott. Alig akadt
olyan kétkerekû, amelyik az átvizsgáláskor mindenben megfelelt volna a KRESZ elõírásainak.
A hiánypótlásról szóló szülõi értesítõket hazaküldtük. Az iskola, a szülõ és a rendõrség közös érdeke a legnagyobb biztonság megteremtése, a balesetek megelõzése. Köszönjük
dr. Buda Bernadett és kollégái ebbéli önzetlen
segítségét.
November 25-én, immár ötödik alkalommal
rendeztük meg a nemzetiségi napot. A
"Martinstag" egész napos programjában érdekes és változatos feladatokat kellett teljesíteni az
1-7. osztályos tanulókból álló vegyes csapatoknak. Az elkészült produktumokat kiállítottuk.
A projekt elmaradhatatlan része: a bundás
alma és kuglófsütés, a lampionkészítés és a
lámpás tánc. Évrõl-évre több szülõ, érdeklõdõ
vesz részt a nap "fénypontját" jelentõ lámpás
felvonuláson.
Napjaink egyik kulcskérdése az egészség
megõrzése, az egészséges életmód megismertetése, melyért mindannyiunknak, minden nap
tenni kell. Az egészségnevelés, mint kiemelt téma hagyományosan a november-december
idõszakára esik iskolánkban. A programok között szerepelt: rajzpályázat, védõnõi elõadás,
gyümölcssaláta-készítés, fogászati szûrõvizsgálat és a projektzáró sportdélután

Iskolaorvosunk, dr. Dömötör Zita osztályfõnöki
órán beszélgetett a 6-7. osztályosokkal a serdülõkor problémáiról.

Az óvoda élete az utóbbi idõben a farsang
jegyében telt. A január végi ovis bál hangulatát a bohócok mókázása, Klaudia hercegné és
László herceg gyönyörû nyitó tánca és a nagycsoportosok fergeteges mûsora teremtette meg.
Jelmezt öltött felnõtt és gyerek, együtt táncolt,
mulatott a cica, egér, robot, orvos, hercegnõ,
török basa, kalóz, katicabogár… Az uzsonna alkalomhoz illõen - farsangi fánk volt, a sok
tombolatárgy is gazdára talált.
Újra sokan megtisztelték jelenlétükkel óvodánk hagyományos jótékonysági mulatságát.
Egy ilyen összejövetel mindig jó alkalmat ad a
kötetlen beszélgetésre, barátokkal való találkozásra, a kikapcsolódásra. Az idei bálon sok, immáron felnõtt óvodás nosztalgiával emlékezhetett a régi, szép idõkre. A hajnalig tartó mulatság nagyon jó hangulatban telt.
Köszönet illet mindenkit, aki bármilyen formában a szervezõk segítségére volt és adományával, támogatásával hozzájárult annak sikeréhez! A befolyt összegbõl udvari játékok vásárlását tervezik.

Lakossági felhívás:
Iskolánk, óvodánk bekapcsolódott a szelektív hulladékgyûjtésbe. Az iskolánál, a kémény melletti kapunál, a kerítésen kívül elhelyezett
konténerekbe papírt és mûanyagot gyûjtünk, ami ide folyamatosan, bármikor behelyezhetõ, bárki számára megközelíthetõ. Az óvodánál, mûanyag zsákban a bejárat mellett, a kapun belül helyezhetõ el. Hagyományosan, a tavasz folyamán tervezzük egynapos papírgyûjtési akciónkat is, mely a mennyiség alapján, komolyabb bevételt hozhat az osztályok számára. Elsõsorban a mûanyag, ún. PET-palackok (ásványvizes,
üdítõs flakonok) folyamatos gyûjtését szorgalmazzuk. Gyûjthetõ még a csomagolási fólia, a mûanyag zacskó is. Semmilyen egyéb más mûanyag hulladék
nem rakható a konténerbe! A gyûjtésbõl befolyó összeget közösségi célokra fordítjuk. Kérjük, Ön is támogassa kezdeményezésünket! A háztartásban keletSzijártó József és Huber Péterné intézményvezetõk
kezõ mûanyag palackot ne tegye a kukába! Összegyûjtve hozza el, juttassa el hozzánk, nekünk!
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Képviselõ-ttestületi ülés összefoglaló
Tengelic Község Önkormányzata Képviselõtestülete 2012. február 14-én tartotta meg
rendes ülését. Az ülésen 5 napirendi pontban,
1 rendeletet alkottak és 5 határozatot hoztak
a képviselõk.
Az elsõ napirendi pontban meghallgatták
és egyhangúlag elfogadták a képviselõk a
2012. január 1-tõl 2012. február 8-ig terjedõ
idõszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót. Ezen idõszakban
14.729.000 Ft bevétel teljesült és 17.800.000
Ft kiadása keletkezett az önkormányzatnak
Ezt követõen megállapították a 2012. évet
követõ három évre vonatkozóan az önkormányzat saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot keletkeztetõ ügyletekbõl
(hitel, kölcsön, értékpapír) származó fizetési

A Szõlõhegyi Krónika (és elõdje a Szõlõhegyi
Hírmondó) 2005. októberétõl 2011. decemberéig jelent meg, mint Tengelic-Szõlõhegy nem
hivatalos lapja. Létrejöttét annak a tenni akarásnak köszönhette, melyet az akkor megalakult két civil szervezet érzett, hogy a falut hátrányos helyzetébõl megpróbálja kiemelni. Távol a központi résztõl, információtól, technikai
lehetõségektõl elzárva döntött úgy néhány lelkes szõlõhegyi, hogy összefogásra, közös érdekeink képviseletére, közös terveink érdekében
cselekvésre szólítsa fel a szõlõhegyieket. Ennek
a célnak a megvalósítását tûzte ki célul a lap,
hogy informáljon, hasznos tudnivalókkal szolgáljon, megszólalási lehetõséget nyújtson és
hogy szórakoztasson. Fokozatosan állandó rovatok születtek. A "Kisbíró"-ból tudhatták meg
az önkormányzat híreit, a "Múltidézõ"-ben az

JEGYZÕI KÖZLEMÉNYEK
kötelezettségeket. Határozattal döntött a testület arról, hogy a Tengelici Cigány Nemzetiségi Önkormányzatot 50.000.-Ft támogatásban részesíti.
Harmadik napirendi pontban tárgyalta, és
szintén egyhangúlag elfogadta a Képviselõ-testület a 2012. évre vonatkozó költségvetést. A
rendelet szerint a bevételek tervezett összege
233.360.000 Ft, míg a kiadásoké 281.058.000
Ft. A költségvetési hiány fedezetét a 2011. évi
pénzmaradvány biztosítja. Mûködési célú hitelfelvétellel nem számol az önkormányzat.
Döntés született a köztisztviselõk és közalkalmazottak 2012. évi cafetéria-juttatásának
összegérõl, ami bruttó 200.000 Ft/fõ/év.

Volt egyszer egy

itt lakók emlékezhettek a régi idõkre, szokásokra, hagyományos munkákra, szakmákra, családi eseményekre. A "Jeles napok" az adott
hónap említésre méltó történéseit idézte, míg a
"Vers mindenkinek" a kultúrát szolgálta. Volt recept és fejtörõ, majd a késõbb megszületõ "Kis
színes" rovatban érdekes találmányokról, furcsaságokról, nem közismert történelmi eseményekrõl olvashattak. Nagy sikernek bizonyult a
"Gyerekszáj", amelynek tini újságírója az iskolásokat célozta meg írásaival.
A Szõlõhegyi Krónika az idõk folyamán
része lett az életnek. Számítottak rá, türelmetlenül várták az aktuális szám megjelenését.

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:
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.:
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

Egyéb közlemények
Március 1-jén indul a 2012. évi közmunkaprogram. A felhasználható támogatási keret
alapján 12 fõ foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesülõ foglalkoztatását tudja biztosítani az önkormányzat 5 hónap idõtartamban napi 6 órában. Utca-házszám
tábla - Kérjük a lakosságot, hogy a postai
kézbesítés megkönnyítése végett házaikra
helyezzenek ki megvásárolható, vagy saját
gyártmányú, de tartósan idõjárás álló utcaházszám táblákat. A cím pontos azonosíthatósága szükség esetén segíti a mentõk, a
rendõrség, vagy a tûzoltóság munkáját is.
Tolnai Lászlóné jegyzõ

De most búcsút kell mondanunk kedves újságunknak, bár ez a búcsú nem szomorú. Lapunk tovább él a 2012. januárjában indult
Tengelici Hírmondóban, így Szõlõhegy híreit már sokkal szélesebb körben olvashatják.
A szerkesztõség - Bogdán László fõszerkesztõ, Bátainé Réti Márta, Bogdán Niki, Szécsényiné
Dóka Emõke, Szécsényi Mónika rovatvezetõk és
Priger Istvánné terjesztés felelõs - 2012. január
7-én ünnepélyes keretek között lezárta az elõzõ több, mint 6 éves idõszakot. Azok között pedig, akik összegyûjtötték az összes eddig megjelent számot, ajándékcsomagot sorsoltunk ki. A
BRM
nyertes: Horváth Lajosné.

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.
MÁRCIUSI PROGRAMAJÁNLÓ:
MÁRCIUS 14. SZERDA 14 ÓRA Nemzeti ünnep az emlékparkban
és a Faluházban
MÁRCIUS 23. PÉNTEK 12 - 13.30 Ingyenes hallásvizsgálat a Faluház elõtt parkoló buszban
ÁPRILISI ELÕZETES: Szerelem prózában és dalban - Radnai Erzsébet dalestje - Idõpont: április 14. 18 óra
Részletek a plakátokon olvashatók.
… 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
A képekért felelős: Boda László • Nyomtatás: Böcz Nyomda Szekszárd. Felelős vezető: Böcz Sándor

