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KÖZÉRDEKÛ
Iskolakezdési elõzetes

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is va-
lamennyi helyben iskolába járó tanuló
számára az Önkormányzat ingyenesen
biztosítja a 2013-2014 tanévre szóló,
osztályra bontva összeállított füzetcso-
magot. A füzetcsomag tartalmáról és
kiosztásának idõpontjáról a szülõket le-
vélben értesítjük.

Nyári étkeztetés

Önkormányzatunk ez évben is biztosí-
tani kívánja a rászorult gyermekek
szünidõ alatti étkeztetését. Ennek ér-
dekében benyújtottuk az erre vonatko-
zó pályázatot. A nyári étkeztetés a Faka-
nál Ételház közremûködésével hétköz-
napokon július 1-tõl az iskolakezdésig
tart. A szolgáltatás részleteirõl a kedvez-
ményezetteket írásban értesítjük.

Gáncs Tamás 
a Szociális Bizottsági elnöke

Nyári óvodai szünet

A Tengelici Mézeskalács Óvoda 2013.
július 1-tõl 2013. augusztus 11-ig zárva
tart. 

Huber Péterné óvodavezetõ

Közérdekû ❖ Munkaügyi Kirendeltség tájékoztató ❖ Iskolai hírek ❖ Falunap program ❖ Új buszjáratok

Tisztelt Tengelici Lakosok!

2013. július 1-jétõl megváltozik a Paksi Járási
Munkaügyi Kirendeltség illetékességi területe:
a tengelici ügyfelek ezentúl a Szekszárdi Já-
rási Munkaügyi Kirendeltség helyett a Paksi
Kirendeltséghez fognak tartozni. Ennek
kapcsán felhívom a figyelmüket néhány fonto-
sabb tudnivalóra.

Személyesen, telefonon és elektronikus úton
is állunk ügyfeleink rendelkezésére, elérhe-
tõségeink:
Cím: 7030 Paks, Dózsa György út 62.

(fõutca)
Telefon: 75/511-450
Email: tolnammkpaks@lab.hu
Ügyfélfogadási idõ:

Hétfõ - csütörtök: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 12.00

Kirendeltségünk a Szekszárdi Kirendeltséghez
hasonló módon mûködik: egyéni ügyfélkörrel
dolgozunk, vagyis minden ügyfélnek saját ügyin-
tézõje van, akinél a nyilvántartással és az ellátás-
sal kapcsolatos ügyeit intézheti, illetve felvilágo-
sítást kaphat, kihez fordulhat egyéb (képzési, tá-
mogatási) igényeivel. A hosszú várakozási idõ el-
kerülése érdekében ügyfeleinket elõre egyezte-
tett idõpontra hívással fogadjuk. Kirendeltsé-

günkre történõ megérkezéskor az infor-
mációs pultnál kell jelentkezni, ahol sor-
számot vagy idõpontot adunk, illetve itt
regisztráljuk az új álláskeresõket.
Az illetékességi terület változása miatti
zökkenõmentes átállás érdekében júni-
us hónap második felében minden re-
gisztrált tengelici álláskeresõt levélben
fogunk tájékoztatni a Paksi Kirendelt-
ség által elõírt jelentkezési idõpontról.
Kollégáimmal mindent megteszünk a
zavartalan ügyintézés érdekében.
Megértésüket köszönöm! 

Feilné Szombat Csilla 
kirendeltségvezetõ

HÕSÖK NAPJA
A magyar hõsök emlékének megörökí-
tésérõl és a magyar hõsök emlékünne-
pérõl szóló 2001. évi törvény ismét a
magyar hõsök emlékünnepévé nyilvá-
nította minden esztendõ május hónap-
jának utolsó vasárnapját. Az elsõ és a
második világháború hõseirõl Magyar-
országon 1989. május 29-én emlékez-
tek meg ismét nyilvánosan Szekszár-
don. Az elsõ állami rendezvényt 1990-
ben tartották meg. 

Tengelic-Szõlõhegyen koszorúzás-
sal emlékeztek a két Világháború helyi
áldozataira.

BOGRÁCSBAN 
KÉSZÜLT ÉTELEK

VERSENYE
a Falunapon - 2013. június 22-én

Helyszín: Általános Iskola udvar
Gyülekezés, regisztráció: 10:45
Megnyitása, kezdete: 11:00
Zsûrizés: 13:30 - 14:30
Eredményhirdetés: 15:15 - 15:30

Alapanyagról, tüzelõanyagról, fõzés-
hez szükséges eszközökrõl a verseny-
zõknek kell gondoskodni.

A zsûrizés szempontjai:
Illat, szín, harmónia (0-30 pont);

tálalás (0-10 pont)

Jelentkezés:
Õri Antal - 06/30-474-0076
Schmidt Mária - 06/30-572-4788
Határidõ: 2013. június 20. 10:00 óra

minden csapat oklevelet, az elsõ három
helyezett oklevelet és ajándékot kap. 

Az elkészített étel családi és baráti kör-
ben történõ fogyasztására a helyszínen
biztosítunk lehetõséget (asztal, pad).

Tájékoztató a Paksi Járási Hivatal 
Járási Munkaügyi Kirendeltség 

illetékességi területének változásáról
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A tanév végéhez közeledvén megállapíthatjuk, hogy
az bõvelkedett azon megmérettetésekben, melyek a
remélt vagy annál is nagyobb sikereket hozták. Az
utóbbi hónapokban zárultak azok a regionális, me-
gyei, országos versenyek, melyek élmezõnyében bi-
zony ott találjuk a tengelici diákok nevét is, legyen
szó tanulmányi, sport vagy mûvészeti tevékenység-
rõl. A sikerek bizonyítják, hogy iskolánkba tehetséges
tanulók járnak, akiknek a tehetségére fokozottan
odafigyelünk és keressük számukra a megmérettetés
lehetõségét. Valljuk, hogy a tehetség és a munka, a tu-
dás és szorgalom együttesen hozza az eredménye-
ket, melyekre iskolánkból továbbtanulva méltán ala-
pozható a középiskolás jövõ. Márpedig a tehetség
ott rejlik minden diákunkban és a szorgalom is fej-
leszthetõ.

Anyanyelvi jeleskedések
Idén elõször neveztünk a Lotz János országos szöveg-
értési és helyesírási versenyre.
A harmincfõs országos döntõ mezõnyében három di-
ák képviselte Tolna megyét: egy szekszárdi, egy bony-
hádi és egy tengelici tanuló. Kremzner Gábor hete-
dikes diákunk a nívós verseny országos döntõjében
a 22. helyen végzett.

A Simonyi Zsigmond országos helyesírási ta-
nulmányi verseny megyei döntõjében Kremzner
Gábornak mindössze fél pont hiányzott a harmadik

helyezéshez. A hetedikesek mezõnyében Rudolf
Eszter a 20., a nyolcadikosoknál Rudolf Írisz a 12.,
Mészáros Kinga a 15. helyen zárta a versenyt.
Az anyanyelvi versenyek sorában évek óta szere-
pelõi vagyunk a "Bendegúz nyelv-Ész"-nek. Az idei
megyei döntõ harmincfõs mezõnyében a nyolca-
dikosok között Mészáros Kinga 3., Rudolf Írisz
14., a hetedikeseknél Rudolf Eszter 3., Kremzner
Gábor 7. helyezést ért el. Felkészítõ tanáruk Vetró
Katalin volt.

Pécsett rendezték meg a MOZAIK országos ta-
nulmányi verseny regionális döntõjét, melyre
az elõzetes fordulók eredménye alapján nyolc ta-
nulónk kapott részvételi lehetõsé-
get. Az itt elért eredmények orszá-
gos összesítése alapján büszkék le-
hetünk, hogy a tengelici csapat va-
lamennyi tagja a mezõny elsõ har-
madában végzett; több száz vagy
akár ezer tanulót utasítva maguk
mögé.
Kiemelkedõen teljesített Farkas
Fanni, aki a harmadikosok 1106 fõs
mezõnyében 10. és Mészáros Kin-
ga, aki a 397 fõs nyolcadikos indu-
lóból a 14. helyet tudhatja magáé-
nak. Felkészítõik: Horváth Józsefné
és Vetró Katalin voltak.

Iskolai hírek

NyelvÉSZ-eink: Mészáros Kinga, Rudolf
Eszter és Kremzner Gábor (a képrõl
hiányzik Rudolf Írisz)

Versenyzõink balról-jobbra: Rudolf Írisz, Éberling Ivett,
Mészáros Kinga, Farkas Fanni, Horváth Bettina,
Csabai Levente, Bogdán Klaudia és Rohn Csenge.

Ha jó az idõ, vedd fel 
a nyúlcipõt…
A cipõ megvolt, csak az idõjárással
volt baj. Ilyen késõn még sosem
rendeztünk tavaszi futóversenyt. A
márciusi forradalom tiszteletére in-
dított erõpróba az idén április végé-
re tolódott ki.

Citerás sikerek megyénkben és azon túl is
Kárpát-medencei ifjúsági tehetségkutató versenyt rendeztek
"Dunán innen Tiszán túl" címmel, mely népzenei tehetségek
sorát vonultatta fel mind itthonról, mind pedig a határainkon
túlról.
Az április 6-ai dunaújvárosi regionális elõdöntõbõl továbbjutva,
településünk nevét messzire "repítették" iskolánk citerásai.
Részvételüket önkormányzatunk támogatta. Esetükben a siker
nem jár egyedül, hiszen egy héttel korábban a Bogár István
nevével fémjelzett megyei Cinegemadár népdal, népzenei
verseny Alsónyéken rendezett gálamûsorában szerepelhettek
a legjobbak között. Felkészítõjük Szabó József volt.

A körzeti atlétikai versenyen csapatunk tagjai - álló sor: Sárközi Ádám, Füller
Anna, Lusinszki Annamária, Nagy Krisztián. Lent: Tiringer Barbara, Csákvári
Alexandra és Mészáros Kinga. A háttérben felkészítõ tanáruk: Leinemann Gellért

A Szijártó Szabolcs, Füller Anna, Molnár Krisztina, Lusinszki
Annamária és Orsós Bálint alkotta ötösfogat a Miskolcon ren-
dezett döntõben, népzene kategóriában az elõkelõ második
helyen végzett.

A focipályán elrajtol 
a futóverseny ötödik-
hatodikos mezõnye

Sportsikerek a körzeti 
és megyei döntõn
A Szekszárdon rendezett körzeti atlé-
tikai versenyen Zombával közös öt-
próba csapatunk elsõ, a bonyhádi
megyei döntõben negyedik helye-
zést ért el. Egyéni versenyszámok-
ban öt elsõ, két második, négy har-
madik és három negyedik helyet
csíptünk el, az utóbbi évek legjobb
eredményét hozva. Kiemelkedõ tel-
jesítményével a legeredményesebb
versenyzõnk Csákvári Alexandra
volt, aki három arany, egy ezüst és
két bronzéremmel tért haza.

Látogatás az MVM Paksi Atomerõmûben
Május 13-án délután vendégeskedtünk az atomerõmûben. Leg-
idõsebb diákjainkat a Látogató Központban fogadták, majd ebé-
den látták vendégül. A túra végén rácsodálkozhattak az Atomener-
getikai Múzeum 2000 m2 területû kiállítására.

„Mesterségem címere” szakmaismereti vetélkedõ
Újoncként vettünk részt a Paksi Munkaügyi Kirendeltség évek óta szervezett
vetélkedõjén. Bemutatkozásunk alkalmával mindössze egyetlen ponttal marad-
tunk le a dobogóról a tizenegy iskolát felvonultató pályaorientációs versenyen.
A Kremzner Gábor, Kádár Péter, Fodor Péter, Nagy Dóra, Bogdán Klaudia és
Molnár Krisztina alkotta hetedik osztályos csapatnak - elõzetes feladatként - né-
pi mesterséget bemutató vide-
ót kellett készíteni. Az ESZI-ben
rendezett megmérettetésen el-
méleti tesztek, feladatok mel-
lett a gyakorlatban is bizonyíta-
niuk kellett a tanulóknak felké-
szültségüket.
A legnehezebb próbát a süte-
ménykészítés jelentette. Úgy
tudjuk, hogy a kókuszgolyóktól
sem készítõiknek, sem az azo-
kat fogyasztó osztálytársaknak
nem esett bajuk. Felkészítõjük
Kolep Ingrid osztályfõnök volt.

(Folytatás az 5. oldalon)

A Kremzner Gábor, Kádár Péter, Fodor Péter,
Nagy Dóra, Bogdán Klaudia és Molnár
Krisztina alkotta hetedik osztályos csapat

Látni és felfedezni való akadt bõven
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Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. június 1-jétõl (szombattól) 

az alábbi autóbusz menetrend érvényes:

Tengelic-Paks útvonalon
Indulás Érintve Érkezés

Tengelic, OTP Tengelic-Szõlõhegy Paks, autóbusz állomás
6:50 7:05 7:30

10:55 11:25
17:30 18:00

Paks-Tengelic útvonalon
Indulás Érintve Érkezés

Paks, autóbusz állomás Tengelic-Szõlõhegy Tengelic, OTP
10:20 10:50
14:30 15:00
16:50 17:15 17:30

További változás az autóbusz menetrendben 2013. június 1. napjától:
Új járat:
Szekszárd-Paks-Dunaföldvár útvonalon

Indulás Érintve Érkezés
Szekszárd, autóbusz állomás Tengelic-Szõlõhegy Paks, autóbusz állomás

16:20 16:46 17:10

Megszûnõ járatok:
Szekszárd-Tengelic-Szõlõhegy útvonalon

Indulás Érkezés
Szekszárd, autóbusz állomás Tengelic-Szõlõhegy

16:40 17:09

Tengelic-Szõlõhegy-Szekszárd útvonalon
Indulás Érkezés

Tengelic-Szõlõhegy Szekszárd, autóbusz állomás
17:10 17:39

Járat változás:

Szekszárd-Tengelic Szoc. otthon útvonalon
Indulás Érintve Érkezés

Szekszárd, autóbusz állomás Medina, iskola Tengelic Szoc. otthon
19:20 19:50 20:19

Tengelic Szoc. otthon-Szekszárd útvonalon
Indulás Érintve Érkezés

Tengelic Szoc. otthon Medina, iskola Szekszárd, autóbusz állomás
20:20 20:48 21:17
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Több mint
egy bál…
Hosszú szünet után rendezett bált
ismét az iskola a szülõi munkakö-
zösséggel karöltve. " Ideje van, hi-
szen van kinek és van miért bált
rendezni akkor, amikor újra ballagó
osztályt búcsúztathatunk Tengeli-
cen."- köszöntötte megnyitó beszé-
dében a tagiskola vezetõje a Falu-
ház nagytermét kitöltõ vendégsere-
get. A hagyományos batyus bált mû-
sor elõzte meg, mely eszenciáját ad-
ta annak a munkának, ami túlmutat
a tanításon, erõsségeit, látványos új-
donságait adja a mai intézménynek.

A mûsorban Molnár Anikó, Ru-
dolf Írisz versmondással, a citera és
gitár szakkörösök zeneszámukkal,
a 3. osztályosok zenés-jelmezes
produkcióval szerepeltek. A mûsor
végén, igazi meglepetésként
együtt lépett fel tanár és tanítvány,
a profi és az amatõr zenész osztat-
lan sikert aratva. Az alkalmi zene-
kar tagjai voltak: Farkas Zsuzsanna
és Mészáros Kinga (ének), Szabó

Dávid (szólógitár), Szabó József
(brácsa), Vén Attila (nagybõgõ) és
Szijártó József (akusztikus gitár).

A mûsort követõen Gáncs Ist-
ván polgármester és Szijártó József
tagiskola-vezetõ mondott köszöne-
tet Szûcs Sándor zombai polgár-
mesternek és Fábián József igazga-

tónak a társulásban a tengelici isko-
láért végzett önzetlen munkáju-
kért.

A hajnalig tartó vigalomnak
számos segítõje, támogatója volt,
melyet helyben nyilvánosságra
hoztunk. Ezúton is köszönetet
mondunk mindazoknak, akik a

bál elõkészítésében, szervezésé-
ben, lebonyolításában részt vet-
tek, tombola-felajánlással, jegyvá-
sárlással, jelenlétükkel vagy bármi
más módon hozzájárultak annak
sikeréhez, megteremtve az alapját
a további rendezvények szervezé-
sének.

(Folytatás a 2. oldalról)

Hagyománya van annak, hogy má-
jusban az óvodás nagycsoportosok
látogatást tesznek az iskolában. A 16
leendõ elsõs kisdiák egy délelõttön
belekóstolhatott az iskolások életé-
be. Együtt tanulhattak a negyedike-
sekkel és részesei lehettek az elsõ-
sök német órájának is. A délelõtti
program zárásaként ebédlõnkben
nagyszéken ülve, nagykanállal ették
a napi adagot, ami összehasonlítha-
tatlanul finomabb volt az óvodainál

Felhívom az olvasó figyelmét,
hogy a cikkben közölt fotók mel-
lett számtalan további fotót talál a
községi honlapon (www.tenge-
lic.hu) a köznevelés-fül/suligalé-
riájában.

Szijártó József iskolaigazgató

„Nevet a Föld!” – játékos,
mozgásos Föld napi 

rendezvény a Tengelici 
Mézeskalács Óvodában

Minden év áprilisában érdekes tevé-
kenységekkel, programokkal igyek-
szünk kézzelfoghatóvá tenni óvodása-
ink számára, hogy milyen fontos ter-
mészetünk, földünk szeretete, védel-
me.

Az idén sokat sétáltunk, kirándul-
tunk Tengelicen és környékén. Meg-
csodáltuk az ébredõ természetet,
megfigyeltük a kerti munkákat. Virág-
magot, babot, borsót ültettünk. A vi-
rágboltban, piactéren virágpalántákat
vásároltunk, amit szorgos kis kezek vi-
rágládába ültettek.

A nagycsoportosokkal sokat beszél-
gettünk a Napról, a körülötte keringõ
bolygókról. Megismerkedtünk a föld-
gömbbel, térképpel. Izgatottan várták
a kincskeresést, amikor térkép segítsé-
gével kellett tájékozódni Tengelicen és
megtalálni az elásott kincset. Megláto-
gattuk a gyûjtõszigetet, ahol szétválo-
gattuk a háztartási hulladékot és a
megfelelõ konténerbe dobtuk.

A gyerekek szerint mégis a legizgal-
masabb esemény a Sportcsarnokban
zajlott. Játékos, mozgásos délelõttöt
szerveztünk számukra, ahol különbö-
zõ akadályok leküzdésével (átkelés a
folyón, dinnyecipelés, krumpli ülte-
tés, kötélhúzás, mocsárjárás, geszte-
nyeszedés) bebizonyították, hogy sze-
retik és óvják környezetüket. A kiscso-
portosok Napvirág csapata, a közép-
sõsök Kisvakond és Tengelice csapa-
ta, a nagycsoportosok Kincskeresõk
és A föld megmentõi csapata ezen a
napon közösen tett fogadalmat, hogy
vigyáz a Föld nevû bolygónkra, Euró-
pa földrészünkre, hazánkra, Magyar-
országra, Tengelic falucskánkra, és a
kedves Mézeskalács Óvodánkra.

A Föld napi programsorozatunk a
környezetét tudatosan védõ, felelõ-
sen gondolkodó és cselekvõ felnõtt
magatartás megalapozását célozza.

„Ki mondta, hogy nem tudod
megváltoztatni a világot?”

Huber Péterné óvodavezetõ

Iskolakóstoló nagycsoportos módra

Az est fénypontja, egyben a bál megnyitója a 7-8. osztályosok palotás tánca és keringõje volt. A táncokat
betanította: Kolep Ingrid.

Szeretettel várunk benneteket szeptemberben!

GGYYEERRMMEEKKNNAAPPII VVIIGGAASSSSÁÁGG TTEENNGGEELLIICC-SSZZÕÕLLÕÕHHEEGGYYEENN
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JEGYZÕI KÖZLEMÉNYEK
Képviselõ-testületi ülés összefoglaló

CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200

06-30/685-3284
Rendelési iidõ:

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-SSzõlõhegy
Szerda 12:00 - 15:00

FOGORVOS
Drr. VVékás JJúliaa AAnnddrreaa

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200

Rendelési iidõ:
Hétfõ Szünetel
Kedd 14:00 - 19:00
Szerda 14:00 - 19:00
Csütörtök 9:00 - 14:00
Péntek 9:00 - 14:00

Csecsemõ ttanácsadás
Kedd 8:00 - 10:00

Iskolaorvosi rrendelés
Csütörtök 11:00 - 12.00

Belgyógyászati sszakrendelés
Szerda 10:00 - 12:00

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva ttartás:

H-K-P: 08:30 - 13:00
SZ: 08:30 - 11:00
CS: 12:00 - 16:00

Ügyelet

január 1-jétõl Paks 7030

Rákóczi u. 1.

Tel.: 75/410-222

Hétköznapokon: 16 órától

másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és
ünnepnap: 8 órától másnap
reggel 8 óráig (24 órás ügyelet)

ORVOSI
RENDELÕ

A Képviselõ-testület a soros ülését 2013. május 21-én tartotta, mely ülé-
sén 1 rendeletet alkotott és 11 határozatot hozott. 
Az elsõ napirendi pontban a képviselõ-testület meghallgatta és elfogad-
ta a Szekszárdi Rendõrkapitány beszámolóját, a kapitányság 2012. évi
tevékenységérõl. A beszámoló alapján a kapitányság mûködési terüle-
tén az elõzõ évhez képest csökkent a regisztrált bûncselekmények szá-
ma. Tengelicet érintõen pedig 14 bûnügyet dolgoztak fel, ezek közül
13 esetben vagyon elleni ( lopás, rongálás) 1 esetben pedig zaklatás bûn-
cselekmény történt. Folyamatos volt a közrendvédelem, közlekedés el-
lenõrzése is a faluban.
A képviselõk megalkották a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló új ön-
kormányzati rendeletet. A rendelet tartalmazza a temetési helyek gaz-
dálkodási szabályait, a temetési helyek használati idejét, a helyek meg-
váltási díjait, a sírhely méreteket, a sírboltba temetés szabályait, a dísz-
sírhelyekkel, síremlékekkel kapcsolatos rendelkezéseket, valamint a te-
metõ használatának rendjét, a sírgondozás szabályait.
Kötelezõ önkormányzati feladat évente a gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatok ellátásáról átfogó értékelés készítése. Az átfogó értéke-
lést ezen az ülésen fogadta el a képviselõ-testület. Az értékelés bemu-
tatja a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátáso-
kat, az egyéb juttatásokat, azon juttatásokat amelyeket az önkormány-
zat nem kötelezõ feladatként biztosított. Részletes leírást ad a gyermek-
jóléti feladatokról, mint a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekek napköz-
beni valamint átmeneti gondozása. Taglalja továbbá a jegyzõ hatáskör-
ben tett intézkedéseket, és a jelzõrendszeri tagokkal, valamint a civil szer-
vezetekkel kapcsolatos együttmûködést.
A következõ napirendi pontban meghatározásra került az óvoda nyá-
ri nyitvatartási szünete. Ennek alapján az óvoda 2013. július 1. napjától
2013. augusztus 11-ig zárva lesz.
Ezt követõen a képviselõ-testület elfogadta a Paksi Többcélú Kistérsé-
gi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, valamint az Alis-
ca Terra Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Tervét.
Az egyebek napirendi ponton belül határozat született szolgálati lakás
bérleti szerzõdésérõl, szándéknyilatkozat víziközmû szolgáltatóhoz (Me-
zõföldi Regionális Víziközmû Kft.) való csatlakozásról, s arról, hogy az
önkormányzat a gyermekjóléti és családsegítõ feladatainak ellátására
2013. július 1. napjától a Paksi Kistérségi alapszolgáltatási Központot
bízza meg.
Ennek oka az, hogy a jelenlegi feladatellátó társulás a Sió-Sárviz Menti Csa-
ládsegítõ és Gyermekjóléti Társulás 2013. június 30. napjával megszûnik. 
Ezen napirend pont keretén belül tájékoztatót hallgattak meg a képvise-
lõk a nyári gyermekétkeztetési programban való részvételrõl. Az idei nyá-
ron 40 fõ rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõ gyermek
kaphat térítésmentesen ebédet 44 napon keresztül. Az önkormányzatot
önrész nem terheli a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban.
Zárt ülésen döntött a testület a pályáztatási eljárás végén az új mezõõr
személyérõl. Nesz Dávid Tengelic Bezerédj u.16.szám alatti lakos 2013.
július 1. napjától fogja ellátni a mezõõri munkakör feladatait.

Tolnai Lászlóné jegyzõ
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PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ

7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650

NYITVA TTARTÁS
Hétfõ 13:00 - 19:00
Kedd 14:00 - 19:00
Szerda 8:00 - 20:00
Csütörtök 8:00 - 18:00
Péntek 13:00 - 19:00
Szombat 14:00 - 18:00
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 eelérhetõségek:
Schmidt MMária 

mûvelõdésszervezõ
Telefon: 06-30/572-4788

E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu

Júniusi pprogramok:
Kasza Endre falugazdász
fogadóórái: 
minden csütörtökön - 8 és 11 óra
között

Egyéb programok:
június 16. 12 óra - Kemence
avató
június 22 - Falunap 
Részletes program a
betétlapon.

Júliusi eelõzetes:
július 2-6. - Zenés tábor a
Faluházban
július 28. - Orosházi Fúvós-
zenekar koncertje
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Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 


