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Közérdekû • Emlékezés 1956. október 23-ra • Oktatási intézmények hírek

1956. OKTÓBER 23.

KÖZÉRDEKÛ

Ma már nevén nevezhetjük az 1956. október 23-án kirobbant forradalmat. Ma
már hõsként tisztelhetjük az akkori forradalmárokat és nyíltan, rendõrkordon nélkül emlékezhetünk meg a megtorlás áldozatairól. Az a néhány nap megrengette
nem csak a kommunista diktatúrát, de a
kényelmesen berendezkedett kétpólusú
világmindenséget is. Az, hogy mégis el-

bukott és az történt, ami történt, a politikai
sakkjátszmák miatt következhetett be. Így emlékeznünk és ünnepelnünk nem csak szabad és
lehet, de kötelesség is, hogy az utókor legalább
akkora tisztelettel övezze az 1956-os forradalmat, mint az 1848-as szabadságharcot.
A forradalom történetét ismerjük, helyi vonatkozásairól Lovas Henrik és dr Tóth Károly
visszaemlékezésbõl tudhatunk meg részleteket.

Az 1956. október 23-i forradalom eseményei
október 24-25-én a mi falunk lakosságát sem
hagyták érintetlenül. A napra pontosan nem
emlékszem, de úgy két-három nap múlva
vált érzékelhetõvé, hogy a falu politikailag aktívabb része helyben is változást akar. A hangulat, úgy a harmadik napon már kezdett feszültté válni. A változtatni akarás igazi lényegét senki sem fogalmazta meg. A feszültség a
falu különbözõ pontjain alakult ki.
Abban az idõben én voltam a helyi általános iskola igazgatója. A reggeli tanítás megkezdésére érkezõ kollégáim egyre több olyan véleményt hoztak és tolmácsoltak, hogy a lakos-

ság elégedetlen azzal, „hogy itt nem történik semmi,
pedig már lassan az egész országban minden régit lerombolnak”. Átérezve a falu iránti felelõsségünket,
azon tanakodtunk, mit lehetne tenni, hogy békességben maradjanak az emberek és az általuk kívánt változás is bekövetkezzen. Érlelõdött a gondolat, hogy gyûlést kellene összehívni, amelyen mindenki megfogalmazhatná az elképzeléseit, s azokról a nép dönthetne.
Tenni akarásunk szándékát nagyban befolyásolta iskolánk volt igazgatója Szepes János bácsi, akinek
voltak személyes tapasztalatai az 1919-es események helyi történéseirõl.
– Kollégák! – mondta – Rátok még hallgat a nép,
tegyetek valamit, hogy békességgel vészeljük át

szónokának. A feladatot vállalta, kérése az volt,
hogy írjuk meg a beszédét. Az idõ rohamosan
telt, a beszéd is lassan formálódott, de Gyimesi János mind eközben eltûnt, azaz mégsem vállalta a
szónoklatot. Így került sor arra, hogy a Bizottság
úgy döntött: „beszéljen az igazgató úr, a Lovas
Imre, mert õ meg tudja fogalmazni, hogy mi legyen a teendõ” Így lettem én a szószóló.
A gyûlésen 4-500-an jelentek meg. A beszédem
elõtt dr. Tóth Gyula állatorvos úrral abban
egyeztünk meg, hogy mellém áll a pódiumra, s
ha szükséges õ kiegészíti a beszédemet, ha valami fontos dologról megfeledkeznék.

A beszédemben a demokráciáról, a jogrendrõl
és a békesség megõrzésérõl beszéltem. Türelemre intettem az embereket, kérve, hogy most
ne akarja senki sem a sérelmeit megtorolni, számon kérni. Legyünk türelmesek és megfontoltak. Közben bekiabálások is elhangzottak. „De
mi lesz a tsz vagyonával? Osszuk fel!” Erre dr.
Tóth Gyula válaszolt. „A tsz vagyona mindannyiunké. A sorsáról nem itt kell dönteni. Aki pedig
hozzá mer nyúlni, annak betörjük a fejét!”
A nagygyûlés nyílt szavazással 30 tagú Nemzeti Bizottságot választott, s ezután a tanácskozás véget ért.
Folytatás a 2. oldalon

Segítsünk együtt!
2012. október 13-án 8 és 16 óra között Tengelic
Község Önkormányzati Testületének Szociális Bizottsága felnõtt ruhanemû gyûjtést szervez a szociálisan nehéz helyzetben élõ családok javára.
Kérjük a lakosságot, hogy a háztartásukban feleslegessé vált, de használható állapotú és tiszta
ruhákat, cipõket ajánlják fel a cél érdekében és
hozzák be a fenti idõpontban a Sportcsarnokba,
ahol a Bizottság aktivistái fogadják az adományokat. A legtöbb ruhát adományozóknak az
Önkormányzat jelképes jutalommal köszöni meg
önzetlenségüket.
Az összegyûlt ruhanemûket október 20-án osztjuk
szét. Délelõtt elõzetes értesítés alapján a leginkább
rászorultakat várjuk az osztásra. 13 órától azonban
bárki választhat a még rendelkezésre álló készletbõl.
Köszönjük segítségüket!
Gánccs Tamáss
Szzocciáliss Bizzotttsági elnök

Állatvédelmi jogszabály változás
2013. januárjától minden 4 hónaposnál idõsebb
kutyát elektronikus azonosítóval kell ellátni. A
rendelet be nem tartása bírság kirovását vonja
maga után. Részletek a 3. oldalon olvashatók.

Kistérségi programajánló
OKTÓBER 19.: Medinai

II. Pálinka Íz-Lelõ –
Medina, Kultúrház
OKTÓBER 27.: Íjász Európa Találkozó – Sötétvölgyi
Parkerdõ

az eseményeket. Mert ha itt megkezdõdik a sérelmek megtorlása, netán vér folyik, a leszámolásnak szomorú és kegyetlen vége lesz.
A délelõtti tanítást a kolléganõk vállalták magukra, s mi férfiak a Tanácsházához mentünk. Ott
már 40-50 férfi gyülekezett az eseményekre várva, egymás között hangoskodva. Falugyûlést kell
tartani - határoztuk el, amit a Kulturház elé 11 órára össze is hívtunk.
De ki beszéljen a néphez? Rögtönzött bizottságot alakítottunk néhány jól ismert ember részvételével és felkértük, megbíztuk Gyimesi Jánost
/õ az Állatforgalmi Vállalatnál dolgozott/ a gyûlés
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Tengelic
A Nemzeti Bizottság személyemben megválasztotta elnökét, elnök helyettesnek pedig Szabó János bádogos mestert, a Nemzetõrség vezetõjévé pedig Mérges Ferenc felvásárlót. Megválasztottunk még 8 embert a nemzetõrségbe.
Valamennyien tiszta múltú emberek voltak. Jelentkezett, de nem nyert felvételt Kutasi Pál,
volt katona és Térmeg József volt párttitkár, aki
gyakran felöntött a garatra. Az alakuló ülésen
Molnár József, gazda, tsz-tag kérte, hogy a bizottság döntsön a lakásukból korábban Kishídjára kitelepített Ádám, Pintér, Geiger család haza telepítésérõl. Geiger Illés, a felvetõdött kérést azzal hárította el, hogy õket törvény alapján telepítették ki, s így csak törvényes úton
hajlandók visszaköltözni otthonukba.
Fontos döntése volt a bizottságnak, hogy a faluba ne kerüljenek fegyverek. Úgy vélték az emberek, hogy a Nemzetõrség furkós bottal is képes

megvédeni a rendet. Így amikor a késõbbiekben lehetõség kínálkozott, akkor sem került a
községbe semmiféle fegyver senki kezébe sem.
A Nemzeti Bizottságnak a fentieken kívül egyetlen intézkedése volt. Felkértük a vendéglõst,
hogy zárjon be, mert az italozók esetleg gondot
okozhatnak. Így a faluban csend lett, mindenki
tette a dolgát, végezte a megszokott feladatait.
Ennek köszönhetõen, a késõbbi hatalom sem találhatott okot semmiféle felelõsségre vonásra.
Lovas Henrik volt iskolaigazgató

∗∗∗

14 éves, 8. osztályos voltam. Október 23 után pár
nappal gyûlést hirdettek a Kultúrház elõtt, ahol
zsúfolásig megtelt a tér. Én is jelen voltam. Elõször
Forradalmi Tanácsot választottak, édesapámat Dr
Tóth Gyula állatorvost, Lovas Henrik általános iskolai igazgatót és Temesi Mátyás tanítót. Lovas
Henrik beszéde közben 1-2 személy bekiabált:

Oszlassuk fel a TSZ-t, gyújtsuk fel a szalmakazlaikat!
Édesapám felszólalásában arra kért mindenkit,
hogy higgadtan gondolkozzon és viselkedjen,
az erõszaknak semmi értelme, hiszen nekünk
továbbra is együtt kell dolgoznunk a faluban.
Nagy tekintélyének köszönhetõ, hogy az ’56-os
események mindenféle atrocitás nélkül zajlottak le.
Azonban a november 4. után kezdõdött megtorlásoknak tengelici vonatkozása is volt:
A község elsõ református lelkipásztora 1940-tõl
1946-ig tevékenykedett Tengelicen, innen
Decsre került. 1956. õszén az ÁVH letartóztatta, államellenes összeesküvés koholt vádja alapján 2 évet töltött börtönben, majd az akkori
Egyházügyi Hivatal egy kicsiny Zala megyei faluba – Galambokra „számûzte”.
Dr Tóth Károly állatorvos

Oktatási intézményi hírek – 2012. október
,,Ha eltelt a nyári szünet, az
új tanév tõlem jöhet!” – idézet
a Szeptemberi becsöngetés címû

versbõl. Egy iskola életében az
évnyitó sohasem hétköznapi
esemény. De egy iskolában,

Boldog születésnapot nyolcosztályos tengelici iskola!
Köszönet a döntéshozó képviselõtestületnek, élén Gáncs István
polgármester úrnak. Köszönet
intézményünk fõigazgatójának,
Fábián Józsefnek, aki iskolánkat
is magáénak tekintve, szívén viselte sorsunkat és mindent meg-

tett azért, hogy jövõnk lehessen. Köszönet a szülõknek, akik
kitartottak mellettünk, hittek
bennünk és nem íratták idõ
elõtt más intézménybe gyermeküket. Végül köszönet a kollégáknak, akik velem karöltve tet-

mely a 106. tanévét kezdi meg,
öt tanévet követõen újra nyolcosztályos intézményként, ott a

tanévnyitó döntõ fontosságú
esemény, egy újabb születésnap.

2007-ben megéltük kollégáimmal a
legrosszabbat, tán egyedüliként az
országban, Tolna megyei kuriózumként 7-8. osztályát vesztett iskola lettünk. Még soha nem fájt annyira az évzárón azoktól búcsút vennünk, akiket hatodikosként kellett
útjukra engednünk. A kényszerpálya nem engedett mást, mert nem
élhettük fel a jövõt! Igen a jövõt.

Mert ettõl kezdve a cél csak egy lehetett – újra nyolcosztályossá válni.
Még többet, újabb fejlesztéseket
bevezetve, még magasabb színvonalon dolgozni. Közben hinni, remélni, hogy van, hogy lesz miért
küzdeni.
Mára látható és mérhetõ, vitathatatlan eredmények igazolják, hogy jó
döntés született.

ték naponta legjobb tudásuk,
szorgalmuk, meggyõzõdésük,
becsületük szerint a dolgukat
úgy, hogy a külvilág a legkevesebbet vehessen észre abból a
traumából, ami bennünket ért.
Köszönöm, hogy tanúságot tet-

tetek a küzdeni tudásról. Különleges nap 2012. szeptember 3.
Iskolánknak egy ünnepnap, a település fejlõdésében egy újabb
mérföldkõ, melynek jelentõségét az utókor tudja csak igazán
megítélni.

∗∗∗
Minden újabb tanév, újabb változásokat hoz.
Ez most sincs másként.
körüli tanulólétszámunk, melyNyolc tanulócsoporttal – 141 tanuhez akkor kettõvel több pedagólóval, négy napközis csoporttal
gus társult.
kezdtük meg az évet. A tanév szep- Új, pályakezdõ, egyetemi végzetttember 3-án, hétfõn kezdõdött és ségû kollégánk Leinemann Gellért,
június 14-én, pénteken ér véget,
a Veszprém megyei Tésrõl érkeösszesen 187 napból áll. Benne két
zett. Testnevelést és földrajzot fog
hosszabb (õszi, téli) és a rövidebb tanítani. Az intézményi szolgálati
tavaszi szünettel, valamint 5 tanítás lakást biztosítottuk számára.
nélküli nappal.
Személyi összetételünkben továbA nyolcadik évfolyam visszaállítása
bi változás, hogy tekintettel egészpedagógus-létszámbõvítést tett ségi állapotára, Pintérné Farkas
szükségessé. Egy fõvel 15 fõre nõtt
Magdolnától Nagy Andrea, mint
tantestületünk létszáma.
volt korábbi kollégánk veszi át a
Jellemzõ adat, hogy 2004-ben
stafétabotot.
volt utoljára, mint az idén 140 fõ
Folytatás a 3. oldalon

Az évnyitón iskolánk új reménységeit, tizenhét kisdiákot köszönthettünk
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Az elsõsöket osztályfõnökként Farkas
Zsuzsanna, míg az ötödikeseket Hunyadi István irányítja, vezeti. Az alsó
tagozat valamennyi évfolyamán önálló tanulószobai csoportokban folyik a
másnapi felkészülés. A nyolcadikosok
eredményes továbbtanulását támogatja két új középiskolai elõkészítõnk
magyarból és matematikából.
Tanulóink több mint 70%-a részesült
ingyenes tankönyvellátásban úgy,
hogy iskolánkban az érintetteknek
valóban semmit nem kellett fizetni.
Az önkormányzati ajándék füzetcsomagok jó minõségû tanszerekkel segítették az iskolakezdést. Önkormányzatunk döntött az iskola tej ak-

ció további folytatásáról, melyhez
társul a heti háromszori iskolaalmajuttatás is. Az iskolabusz naponta háromszor fordul majd, igazodva az
óvoda, iskola napirendjéhez, hiszen
a tavalyi 35-ös létszám 43 fõre duzzadt. Iskolatej, iskolagyümölcs, iskolabusz és lehet még fokozni: Iskolarendõr. Bekapcsolódtunk az országos programba, melynek célja a fokozott odafigyelés, a közlekedésbiztonság oktatása, a bûnmegelõzés.
Az idei tanévtõl mindkét épületünkben 2-2 nevelõ teljesít az óraközi szünetekben ügyeletet, melybõl, mint diákügyeletesek a hetedik-nyolcadikosok is kiveszik részüket. Az iskolai por-

taszolgálattal kiegészülve ezek az intézkedések jól szolgálják az iskola mindennapi nyugalmának megõrzését.
A Nemzeti Köznevelési törvény
szeptember 1-jei bevezetésével reformok hosszú sora elõtt állunk. Az
oktatásügy átalakítása 2013.január
1-jétõl, a fenntartói feladatok átvételével kezdõdik és döntõen a következõ tanév során teljesedik ki.
Az idei tanévben nem lesz lényegi
változás, mert az 1. és 5. osztályban
bevezetett mindennapos testnevelés kötelezõen elõírt, emelt óraszámait évek óta alkalmazzuk.
A tanév számunkra a felkészülést, a
még kidolgozás alatt lévõ szabályozók-

∗∗∗

A legifjabb korosztály már tudja, hogy nem szégyen a futás, de hasznos

nak való megfelelést fogja jelenteni,
mely együtt jár a gyakoribb értekezletekkel, szûkebb, tágabb körû tanácskozásokkal. A feladatokat két munkaközösségünk fogja koordinálni.
A bevezetésre kerülõ törvényi feltételeknek intézményünk mind
személyi, mind tárgyi, mind gyermeklétszámát tekintve megfelel.
Hiszek abban, hogy az állami átvétel, a feladatellátás, az oktatásirányítás központosítása, megerõsíti
annak státuszát; a tengelici nyolcosztályos általános iskola létét.
Nem tudom elképzelni, hogy az
érte tett erõfeszítéseink kárba
vesszenek.

A Magyar Diáksport Napján a
mozgásé volt a fõszerep

Szeptember 21-én, másodízben
csatlakoztunk az országos felhíváshoz. A testnevelés órák mellett, az óraközi szünetekben játékos feladatok biztosították a mozgás élményét és örömét.
A nap várva várt eseménye mégis
az Október 23-a tiszteletére hagyományosan megrendezett õszi

futóverseny volt. A focipályán
délidõben küzdött ki-ki egymással, de legfõképp önmagával, becsülettel teljesítve a futótávot és
ezzel a napi 120 percnyi penzumot, melyre vállalkozó kedvû tanerõkbõl sem volt hiány.
Szíjártó József
iskolaigazgató

Vátoztak az állatvédelmi jogszabályok
A Kormány 115/2012. (VI.11.) Korm.
rendelete módosított néhány korábbi állatvédelmi jogszabályt. Az ebtulajdonosok szempontjából az egyik
legjelentõsebb, hogy minden 4 hónaposnál idõsebb ebet egyedi elektronikus azonosítóval (chip-pel) kell
megjelölni 2013. január 1-ig.
Az ebek megjelölését az ebtartás
helyén fogom elvégezni ez év ok-

tóber hónaptól – az idõpontról
az ebek tulajdonosait értesíteni
fogjuk. A chip behelyezése a
nyak bõre alá történik, hasonlóan egy injekció beadásához. Tekintettel arra, hogy ez egy vastagabb tûvel történõ megszúrást
jelent, valamint tartási helyén némely eb támadóbb, ezért felhívom a figyelmet az ebek bizton-

ságos megkötésére, rögzítésére.
A beavatkozás díja ebenként
3500 Ft. Az azonosító beültetésének elmulasztása 45 ezer Ft.
bírság kifizetését vonja maga
után ebenként.
A jogalkotó szándéka egyértelmû,
a gazdákat rá kell bírni a felelõs állattartásra.
Dr Tóth Károly állatorvos

Bemutatkozik az új mûvelõdésszervezõ, Schmidt Mária
Kedves tengeliciek!
Remélem sokaknak be sem kell mutatkoznom, hiszen születésem óta
tengelici lakos vagyok. Óvodába, általános iskolába is ide jártam a 6. évfolyamig, ezt követõen azonban tanulmányaim miatt sokat voltam távol
szülõfalumtól. Miután leérettségiztem a paksi Vak Bottyán Gimnáziumban, Szegeden tanultam tovább a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Karon, ahol tanítói diplomát szereztem. Az ezt követõ években Érden dolgoztam napkö-

zis tanítóként, és középfokú végzettséget szereztem marketing- és reklámügyintézõ szakon.
A sok-sok távol töltött év után, nagy
örömmel fogadtam, mikor sikerült
elnyernem a tengelici Petõfi Sándor Faluház mûvelõdésszervezõi állását. Ez egy új terület számomra, új
kihívásokkal, de az eddigiekben tapasztalt rengeteg biztatás, a sok-sok
kedves szó a helyiektõl, nagyon sokat segített már a kezdetekben is.
Úgy gondolom, hogy a programok
szervezése nem is mûködhet az itt

élõk véleménye, ötletei, segítsége
nélkül. Hiszen nekünk, tengelicieknek szólnak ezek a rendezvények!
Terveink között szerepel a már jól bevált
programok megtartása (pl.: karácsonyváró, falunap), és új, akár rendszeressé
váló rendezvények bevezetése is. Hoszszú távú elképzeléseink szerint szeretnénk régi, hagyományõrzõ programokat újra megszervezni, pl.: szüreti felvonulást, szüreti bált. Szeptembertõl újra
beindultak állandó szakköreink, klubjaink, tanfolyamaink ahová továbbra is
szeretettel várunk minden érdeklõdõt.

Köszönöm az eddigi támogatást, és a jövõben
is számítok a tengeliciek véleményére, érdeklõdésére,
segítségére! Jó újra
itthon, Önök
között, köztetek lenni!
Schmidt
Mária
mûvelõdésszervezõ
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ORVOSI
RENDELÕ
CSALÁDORVOS
Drr. Döm
mötörr Zita
a
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284
Rendelési idõ:
Tengelic
Hétfõ
8:30 - 12:30
Kedd
10:00 - 13:00
Szerda
8:00 - 10:00
Csütörtök
12:00 - 16:00
Péntek
8:30 - 12:30
Tengelic-S
Szõlõhegy
Szerda
12:00 - 15:00
FOGORVOS
Drr. Vékás Júlia
a Andrea
a
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200
Rendelési idõ:
Hétfõ
Szünetel
Kedd
14:00 - 19:00
Szerda
14:00 - 19:00
Csütörtök
9:00 - 14:00
Péntek
9:00 - 14:00
Csecsemõ tanácsadás
Kedd
8:00 - 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

október

JEGYZÕI KÖZLEMÉNYEK
A Képviselõ-testület 2012. szeptember 11. napján megtartott ülésén 5 napirendet tárgyaltak a képviselõk. Ennek során 2 rendeletet alkottak és 6 határozatot fogadtak el.
Az elsõ napirendi ponton belül bemutatkozott a képviselõ-testületnek
dr. Pilisi Gábor alezredes, aki jelenleg a Szekszárdi Rendõrkapitányság
megbízott kapitányságvezetõje.
A meghallgatás után a képviselõk
egyhangúlag támogatták dr. Pilisi
Gábor kinevezését.
Megalkotta a képviselõ-testület a
„Tengelic Községért” kitüntetõ cím
alapításáról és adományozásáról
szóló rendeletet. A címet azok a személyek, szervezetek kaphatják, akik
a község fejlesztésében az egészségügyi, kulturális, mûvészeti, oktatási,
sport és társadalmi, gazdasági életében, annak bármely ágában kiemelkedõen hasznos, megbecsülést kiváltó tevékenységet végeztek. A kitüntetõ címbõl évente egy adományozható (rendkívül indokolt esetben több), melyet a polgármester a
március 15-i ünnepségen ad át. A kitüntetõ cím adományozására javaslatot tehet bármely tengelici lakos.
Ezt követõen módosították a képviselõk az önkormányzat 2012. évi költségvetését.
Ennek értelmében a bevételi és a
kiadási fõösszeg 281.058 e Ft-ról
284.633 eFt-ra változott.
Elfogadta a képviselõ-testület a 2012.
I. félévi gazdálkodás helyzetérõl szóló
beszámolót. Az önkormányzat bevételei az elsõ félévben 48,47 %-ban,
míg a kiadások 43,78 %-ban teljesültek. A hitelállomány 2012. június 30án 0 Ft. Az elõzõ évi pénzmaradvány
igénybevétele még nem történt meg,

az általános és a felhalmozási célú tartalékok sem kerültek felhasználásra.
Az idei évre tervezett beruházások és
felújítások nagy része már az elsõ félévben befejezõdött.
Az egyebek napirendi pontban két
ingatlan megvételérõl döntött a testület. Egy külterületi szántó és a Petõfi u.18. szám alatti romos lakóingatlan
megvásárlására kerül sor. Határozat
született arról is, hogy 2012. szeptember 3-tól 2012. december 21-ig az önkormányzat továbbra is biztosítja az
ingyenes iskolatejet a tengelici általános iskolába és óvodába járó gyermekek részére. E napirendi pont keretében hozzájárult a testület egy tengelici vállalkozás névhasználati kérelméhez is, valamint véleményezték a képviselõk Szedres község településrendezési terv II. számú módosítását.
A napirendi pontok megtárgyalása
után Gáncs Tamás a szociális bizottság elnöke tájékoztatta a képviselõket az ingyenes füzetcsomaggal kapcsolatban beérkezett írásos
véleményekrõl, valamint a rászorulók részére szervezett gyermekruha-gyûjtés alakulásáról.
Tolnai Lászlóné jegyzõ

∗∗∗

2013. január 1-tõl Tengelic közigazgatásilag a Paksi Járáshoz fog tartozni. Ezzel kapcsolatban számos
tévhír, feltételezés, aggály látott
napvilágot. Önkormányzatunk fontosnak tartja a hiteles és pontos információt, ezért hamarosan minden háztartásba eljuttatjuk a témában összeállított, csakis tényeken
alapuló és konkrétumokat tartalmazó tájékoztatót. Addig is kérjük
türelmüket.
Önkormányzati Hivatal

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ
7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650
NYITVA TARTÁS
Hétfõ
14:00 - 20:00
Kedd
14:00 - 20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
14:00 - 20:00
Péntek
14:00 - 20:00
Szombat
14:00 - 21:00
Vasárnap
14:00 - 15:00
A teleszoba szeptember 3-tól
hétfõtõl szombatig 14:00 - 18:00
között, pénteken 15:00 - 19:00
között látogatható.
A fenti idõpontokon kívül a
rendezvények idõpontjának
függvényében tartunk nyitva.
További elérhetõségek:
Schmidt Mária
mûvelõdésszervezõ
Telefon: 06-30/572-4788
E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu
Október 13. 19 óra: Színház látogatás a paksi Csengey Dénes Kulturális
Központba - Avery Corman:
KRAMER KONTRA KRAMER címû
színmû megtekintése
Október 27. 20 óra: Halloween bál
Tökfaragás gyerekeknek: a konkrét
idõpontról a plakátokról és Tengelic honlapjáról értesülhetnek.
Továbbá újra beindultak a faluház szokásos programjai, a szakkörök, klubok.
A lapzárta után szervezett esetleges programokról a plakátokról és
Tengelic honlapjáról értesülhetnek.
Novemberi elõzetes: November 7tõl szerdánként 17 órától népfõiskolai
elõadások indulnak.

Megkezdõdött a Szedres-Tengelic összekötõ út korszerûsítése
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