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TARTALOMBÓL:

Közérdekû ❖ LOMTALANÍTÁS ❖ FALUNAP-i program melléklet ❖ Gyermeknap

KÖZÉRDEKÛ
Szelektív-hulladék elszállítás és LOMTALANÍTÁS
– június 19-én Tengelic teljes területén (bel- és külterület egyaránt) szelektív hulladék elszállítás és lomtalanítás lesz. Az elszállításra szánt lomokat, veszélyes
hulladékot,
építési
törmeléket
szelektíven,
anyagfajtánként különválogatva, bezsákolva, kötegelve helyezzék az ingatlanok elé reggel 6 óráig.
Ezentúl az üvegflakonok, befõttesüvegek is szelektív
hulladékként gyûjthetõk. Nem helyezhetõ ki: ablaküveg, tükör, villanykörte, hõálló üvegtál, szemüveg,
neoncsõ, orvosságos üvegek, porcelán, kerámia.
ALISCATERRA Kft.

❖ ❖ ❖

Zöldterület gondozás, parlagfû irtás – Kérjük a
lakosságot, hogy az ingatlanok, valamint az ingatlanok
elõtti zöldterület kaszálásáról, fûnyírásról, gyomtalanításról, a csapadékvíz-elvezetõ árkok tisztántartásáról, a járdára belógó ágak, bokrok metszésérõl szíveskedjenek gondoskodni.

❖ ❖ ❖

Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008.
évi XLVI. törvény 17.§.(4) bekezdése szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani.

❖ ❖ ❖

Ideiglenes helyen az orvosi rendelõ – Az orvosi
rendelõ felújítása miatt július és augusztus hónapban a háziorvosi rendelés az Önkormányzat Gindli u.
2. sz. alatti szolgálati lakásában lesz. Az ideiglenes körülményekre való tekintettel kérjük, hogy csak az igazán orvosi ellátásra szorulók keressék fel a rendelõt.
Szokásos, napi gyógyszereikrõl elõre gondoskodhatnak. Megértésüket és türelmüket elõre is köszönjük.
Fogorvosi rendelés ez idõ alatt nem lesz.
Tolnai Lászlóné jegyzõ

Folytatás a 2. oldalon

❖ ❖ ❖

SZÜRETI FELVONULÁS - Több év kihagyás után a
Tegyünk Többet Tengelicért civilszervezet és a Petõfi Sándor FALUHÁZ 2015. szeptember 5-én újra megszervezi a TENGELICI SZÜRETI FELVONULÁST és
BÁLT.
Várjuk mindenki jelentkezését, aki a hagyományoknak megfelelõen szívesen beöltözne és részt venne a
felvonulásban. Jelentkezni lehet Müllerné Bencsik
Györgyinél, Õri Zsuzsánál, vagy bármelyik 3T tagunknál.
Tegyünk Többet Tengelicért Civil Szervezet

A nyári
vakáció
kezdete:
2015. június 16.

Ballagás: 2015. június 20., 9 óra
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ISKOLAI HÍREK – 2015. MÁJUS
„AMIRE BÜSZKÉK VAGYUNK - ÉRTÉKEINK
TELEPÜLÉSÜNKÖN” rajzpályázat
A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület pályázatot hirdetett a térségi zöldúthálózatának településein élõ gyermekek számára a települési értékek bemutatására.
A pályázatra olyan rajzokkal lehetett nevezni, mellyel a településnek a gyerekek által megtekintésre ajánlott természeti, épített vagy kulturális értékeit mutatták be az idelátogatók, a zöldúton
kirándulók számára.
Eredményhirdetésre a Helyi Termék Fesztivál keretében került sor Szekszárdon. Iskolánkból
számos alkotás érkezett. Közülük is a legnagyobb elismerést négy diákunk: SÉTA MIRA 1. osztályos (a kép bal szélén), VARGA PÉTER, MOLNÁR ADRIENN és BALOGH LUCA 4. osztályosok
nyerték el, akiket egy-egy ajándékcsomaggal jutalmaztak.
Felkészítõik: Horváth Józsefné és Pámer Ildikó.

VERSMONDÓI SIKEREK MÓRÁGYON
A Mórágyi Általános Iskola május 7-én rendezte meg azt a szavalóversenyt, melyen elsõsorban a bonyhádi tankerület iskolái vettek részt. Iskolánk képviseletében házi szavalóversenyünk gyõztesei: Füller Borsika, Tóth Aliz, Harsányi Réka, Bodó Attila, Molnár Anikó és Szijártó Tímea állt a közönség elé.
A tengelici versmondók közül a zsûri FÜLLER BORSIKA 1. osztályos tanulót különdíjjal jutalmazta, HARSÁNYI RÉKA 4. osztályos tanulónk 3. helyezést ért el, MOLNÁR ANIKÓ 6. osztályos tanuló pedig az elõkelõ 2. helyen végzett.
Felkészítõik: Horváth Józsefné, Pámer Ildikó és Vetró Katalin voltak.
Versenyzõink (a képen balról-jobbra):
Füller Borsika, Szijártó Tímea, Bodó Attila,
Harsányi Réka, Molnár Anikó és Tóth Aliz
Szijártó József tagiskola vezetõ
(folytatás az 1. oldalról)

SZO” LO” H E G Y I GYERMEKNAP
Tengelic-Szõlõhegyen Pünkösd vasárnapján tartotta gyereknapi
rendezvényét a Tengelic-Szõlõhegyért Egyesület. A sok esõ után kegyesek voltak az égiek hozzánk, így ragyogó napsütéses idõben zajlottak az események. Ezen a napon volt kispályás focimeccs, süteményevõ-, üdítõital ivó-, kötélhúzó-, lufi-fújó-, lufi-terelgetõ verseny és még sok mókás játék. A gyerekek nagyon jól szórakoztak,
de a felnõttek is. Jó volt játszani a gyerekekkel, egy kicsit megint
gyereknek lenni.
Adományokból sikerült megoldani a gyerekek étkezését, melyet az
adományozóknak nagyon szépen köszönünk! A Tengelici Polgármesteri Hivatal frissítõ üdítõvel, a FRISSTEN Pékség süteménnyel,
a Faddi Venyige Szövetkezettõl Bényi András szövetkezeti elnök úr
eperrel támogatta a rendezvényt. A szalonnasütéshez a szalonnát
az EGYESÜLET adta.
Tengelic-Szõlõhegyért Egyesület

2015. június, 3. oldal

Tengelic

Tengelic

2015. június, 4. oldal

FIGYELEM!

Alapanyagokról, tüzelõanyagról,
a fõzéshez szükséges eszközökrõl
a versenyzõknek kell gondoskodniuk.
Jelentkezni a következõ
telefonszámokon lehet:
Polgármesteri Hivatal, Tengelic:
74/432 - 122
74/532 - 003
Faluház, Tengelic:
74/675 - 650
Jelentkezési határidõ:
2015. június 26. 10 óra
Az elkészített étel családi, baráti
körben történõ elfogyasztására a
helyszínen biztosítunk lehetõséget
(asztal, pad).
A hagyományõrzõ fõzõversenyre
várjuk a résztvevõk jelentkezését!
Tengelic, 2015.

RAJZOLNI JÓ!

BOGRÁCSRA,
FAKANÁLRA
FEL!

Ezért 2015. június 27-én,

a FALUNAPON

Helyszín:
iskolaudvar
A fõzés kezdete:
9:00
Zsûrizés:
12:00 - 13:00
Eredményhirdetés:
15:00

Egy kutya lehet fajtiszta vagy csak mókás keverék, lehet
lusta vagy inkább játékos örökmozgó,
postások jó barátja,
macskák ellensége,
egy a lényeg, ott a
helye az

I.Tengelici

Kutyaszépségversenyen,
mely 2015. június 27-én
10 órakor a FALUNAPON
kerül megrendezésre.

A versenyre nevezési lapot a Faluházban lehet kérni.
A nevezéshez szükség van az állatok oltási könyvére.
Várjuk a tengelici gazdik jelentkezését, hogy kiderüljön,
kedvenceik közül ki idén a legszebb, legügyesebb!
Eredményhirdetés: 17:30
Tengelic, 2015.

Meghívó

Szeretettel várjuk
2015. június 27-én,
11 órára
a tengelici könyvtárba
SZÁRAZ
FERENC
festményeibo”l
rendezett kiállítás
megnyitójára
A kiállítást
megnyitja:
Ádám Miklósné
Közremu”ködik:
Harsányi Réka
A kiállítás 2015. július 10-ig látogatható
a könyvtár nyitva tartási idejében.

aszfaltrajzversenyre csábítunk
minden vállalkozó kedvu” lurkót .
Az iskola udvarán 10 órakor indul
a színes krétakavalkád.
A rajzversenyen olyan alkotásokat
várunk, melyekben megjelenik
a bicikli és a biciklizés élménye.
A zsu”ri által kiválasztott elso” három
helyezett oklevelet és ajándékot kap.
Természetesen egy közönségdíjat is
kiosztunk.
Eredményhirdetés: 16:20
Szeretettel várunk minden
rajzolni szereto” gyermeket!
Tengelic, 2015.

Tekerj bele!

Szeretsz bringázni?

Akkor neked a falunapi kerékpáros
akadályversenyen van a helyed
2015. június 27-én, a

FALUNAPON!

A verseny kezdete: 10 óra
vége: 12 óra
Várunk az iskola udvarán!
Két korcsoportban (6-10 éves és
11-14 éves) a 3 leggyorsabb
versenyzo”t díjazzuk.
Eredményhirdetés: 16:20

Ne felejtsd otthon a biciklidet!
Tengelic, 2015.
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Rajna Ferenc és Piroska tengelicszõlõhegyi portáján bizony laknak!
Ott még a haszonállatok is házi kedvenc státuszban vannak, akiknek attól sem kell tartaniuk, hogy egyszer
majd a tányéron végzik. Ezen a
„Noé bárkáján” békésen megfér
egymás mellett az egzotikus papagáj, a madárház és a baromfiudvar
összes szárnyasa, a tucatnyi macska
és kutya, a 2 póniló és a birkák, az
akváriumlakók. Még számba venni
is nehéz, hányan élnek ebben a mini állatkertben. Irigylésre méltó bánásmódban és szeretetben részesülnek az ide bekerülõ szerencsés
lények és a létszám egyre csak nõ,
mert Piroska és Ferenc soha nem
mond nemet, ha be kell fogadni egy
rászorulót. Igen, mert minden a befogadással kezdõdött, miután kb. 15
évvel ezelõtt a házaspár TengelicSzõlõhegyre költözött, azt követõen, hogy a legkisebb lány is önálló életet kezdett. És ez nem véletlenül alakult így. Különösen Piroska hordozta magában az állatok iránti rajongást, körülötte állandóan voltak állatok, hiszen, mint faluhelyen általában, azok között nõtt fel, életének kicsi korától kezdve része volt az állatok gondozása, a velük való törõdés. Késõbb a sors úgy hozta, hogy kenyérkeresõ munkája is az állatokhoz kötötte, 16 évesen már 100
anyakoca és 1200 kismalac rövid életének viszonylagos jólétérõl
gondoskodott a Bajai Állami Gazdaság sertéstelepén. És tõle nem
csak a tisztességes ellátást kapták
meg, de szeretetet is. Barátkozott
velük, simogatta, becézgette a
kunkori farkúakat, sokuknak
még nevet is adott. Nem az állatok, vagy a nem kimondottan fiatal lányoknak való kemény munka volt az, ami miatt fõnökei nagy
bánatára mégis elhagyta a sertéstelepet és egészen más foglalkozás után nézett.
Paksra 1981-ben került, immáron Ferenc feleségeként, akiben igazi társra talált, még az állatok iránti rajongásban is. Nem
csoda, hogy lakótelepi 2 és fél
szobás lakásuk hamarosan már
nem csak emberi lakhelyként szolgált.
Errõl nagy részben Hajni lányuk is tehetett, aki 8-10 évesen már igazi állatvédõnek bizonyult. Gyakran tért haza
sérült madárral, gazdátlan kiscicával,
vagy mások által megunt tengeri malaccal. Piroskát könnyen rá lehetett
venni a befogadásra, Ferenc pedig kicsi lánykája kérésére soha nem tudott
nemet mondani. Szépen gyarapodott
hát a lakóközösség, volt ott kutya és
macska, teknõs, ugróegér, papagáj,
hörcsög és egy akváriumnyi tarka halacska. És nem csak saját lakásukban
törõdtek a rászoruló állatokkal. A paksi
kutyamenhelyen önkéntes segítõként
mindhárman heti rendszerességgel
részt vállaltak az ott lakók ellátásában,
gondozásában. Takarítottak, etettek, karbantartó munkát végeztek, vagy asszisztáltak az oltások lebonyolításához.
Tengelic-Szõlõhegyre 3 kutyával, 1 macskával, 3 papagájjal
és egy óriási akváriummal érkeztek. Aztán elõször csak a szaporulattal gyarapodtak,
majd jöttek a pintyek, a
kacagó gerlék és egyéb
baromfi különlegességek, végül a négylábúak.
Kecskét ugyan csak
egyet hoztak a házhoz,
de mint kiderült, nem
egyedül érkezett, hamarosan egy kisgida is született. Õk a birkákkal
osztoznak a hátsó udvaron. Az immár több tucatnyi dísz-szárnyas számára hamarosan külön
madárházat kellett építeni, ahol azonban a nyulaknak is jutott hely. A
kutyák és macskák pe-
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dig egyre csak érkeztek. Vagy önként jöttek, vagy találták õket, vagy
a régi gazdájuk könyörögte be õket
a „Rajna menhelyre”, sokukat pedig a rossz bánásmód elõl mentették magukhoz. És egyszer csak
megérkezett Pötyi, a póni. Régi
gazdája olyannyira igyekezett már
megszabadulni tõle, hogy azt sem
bánta volna, ha vágóhídra kerül. Piroska elõször csak besegített a
gondozásába, hátha meggondolja
magát a tulajdonos, de miután ez
sem segített, megvették szegény
párát, ami Feri életét is megváltoztatta. Mindig is szerette és tisztelte
ezeket a nemes és okos állatokat,
de egy saját ló az mégis csak más.
Azóta is tart a szerelem ló és gazdája között, és ezen az sem változtatott, hogy Dáriusz, a másik póni is
bekerült a családba. Õt Hajni könyörgésére fogadták magukhoz,
megmentvén az éhhaláltól és a szinte
állatkínzás-számba menõ tartási körülményektõl. Most mindkét paripa
éli boldog ló-életét, Pötyi, a megfontolt kanca és Dáriusz, a bohókás
rosszcsont csõdör.
Most már csak az kérdés, hogy ezt
kb. 130-140 állatot, hogyan képesek
ellátni? Bizony, nem egyszerû. Minden nap reggel és este 2-2 órahosszát
vesz igénybe etetésük, ki-ki a maga
kedvencét, szigorú munka- és idõbeosztás szerint. Természetesen egyetlen napot sem lehet kihagyni, így aztán a házaspár
már évek óta nem jár közösen nyaralni, sõt még az
1-2 napos távollét is komoly logisztikai szervezést
igényel. Általában Hajni lányuk helyettesíti ilyenkor
õket, de rendszeresen „be is adja felmondását”, anynyira nehéz a helytállás.
A takarmányról szintén nem egyszerû gondoskodni, hogy a költségekrõl ne is beszéljünk. A kutyák és macskák a konzerv eledelen kívül Piroska fõztjét is kapják, a kérdõzõk és a lovak 6
nagy bála szénát esznek meg telente, valamint
3 mázsa zabot és ki tudja, mennyi zöld-takarmányt, amit Feri, mint „önkéntes közmunkás”,
a falu közterületein kaszál össze. De elfogadnak
kukoricaszárat, felesleges tököt, zöldséget, gyümölcsöt is, ami másoknak csak kerti hulladék.
A madarak kölest, napraforgót és kukoricadarát kapnak, amibõl télen természetesen a vadmadaraknak is jut.
A teljes ellátás része az egészségügyi gondoskodás is, itt
mindenki megkapja a fajtájának kijáró injekciót és féregtelenítõ kezelést. Sérüléseiket ápolják, ha kell, megmûttetik
õket és ivartalanításukat is fontosnak tartják. Csoda-e, hogy
Piroska és Feri annyira kötõdik az
itt lakókhoz? Itt csak természetes
elhullás gyéríti az állományt. Hogy
is tudnák vacsoraként látni azokat
a lényeket, akiket néven neveznek,
nap, mint nap simogatnak, nézik
fejlõdésüket és szórakoznak viselt
dolgaikon? Mindketten békére lelnek állataik közelségében, nekik
õk az idegnyugtatók, a nyugalom
szigetei ebben a zûrös világban.
Természetesen mindenki nem
lehet ennyire elhivatott és odaadó
állatbarát. Erre születni kell. De a
felelõs állattartás mindenki kötelessége, akár házi kedvencrõl, akár
gazdasági célból tartott jószágról
van szó.
Az 1998. évi XXVIII. törvény az
állatok védelmérõl és kíméletérõl kimondja: „Az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élõlények.
Tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása
minden ember erkölcsi kötelessége.”
Ha ezt mindenki betartaná, nem lenne annyi kóbor, rosszul tartott, vagy bántalmazott és beteg állat. Nem lenne fölösleges és ellenõrizetlen, folyamatosan korcsosuló szaporulat, nem lenne annyi túlzsúfolt menhely. Gondoljanak erre, amikor magukhoz vesznek egy állatot, vagy elhatározzák azok tartását.
BRM
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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-SSzõlõhegy
Szerda
12:00 - 15:00
FOGORVOS

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

Rendelési idõ
2015. február 1-ttõl:
Kedd
15:00 - 20:00
Csütörtök
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:
H-K-P: 08:30 - 13:00
SZERDA: 08:30 - 11:00
CSÜT.: 12:00 - 16:00
Ügyelet
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)

K ÉPVISELÕ -TESTÜLETI

ÜLÉS

ÖSSZEFOGLALÓ
Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete 2015. május 26án tartotta ülését. Az ülésen 1 rendeletet alkottak, és 7 határozatot fogadtak el a képviselõk.
Elõször Dr. Pilisi Gábornak a Szekszárdi Rendõrkapitányság vezetõjének a beszámolója hangzott el a rendõrség 2014. évben végzett tevékenységérõl. A beszámoló szerint Tengelicen a regisztrált bûncselekmények száma 2014-ben 39 volt, amely kicsit kevesebb, mint az elõzõ
évi. A kapitányságvezetõ tájékoztatta a képviselõ-testületet arról is,
hogy 2015. július 1. napjától Tengelic a Paksi Rendõrkapitányság illetékességi területéhez fog tartozni.
A képviselõk egyhangú döntéssel elfogadták a közösségi együttélés
alapvetõ szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló önkormányzati rendeletet, mely 2015. június 1. napján lép
hatályba. A rendelet szerint 5.000-200.000.-Ft-ig terjedõ bírsággal sújtható az a személy, aki az ingatlana tisztántartásáról nem gondoskodik,
vagy az ingatlana elõtti közterületen lévõ, a gyalogos forgalmat akadályozó fák, bokrok gallyazását nem végzi el, vagy az avar és kerti hulladék égetését nem a köztisztaság védelmérõl szóló önkormányzati rendeletben szabályozott szerdai és szombati napon végzi, vagy aki a temetõ területén a gépjármû használatra vonatkozó, a temetõkrõl szóló
önkormányzati rendeletben szabályozottakat nem tartja be, vagy aki
a temetõbe állatot visz, kivéve a vakvezetõ kutyát, vagy aki a közterületet a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben
szabályozott engedélyhez kötött esetben engedély nélkül használja, valamint az a mozgóbolti árusító, aki a figyelemfelhívás céljára szolgáló
hangosító eszközt nem a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben szabályozott idõpontokban alkalmazza.
Átfogó értékelés hangzott el az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól. Az értékelés tartalmazza a település
demográfiai mutatóit, az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokat, a gyermekétkeztetési kedvezményben részesülõk statisztikai adatait, a gyermekjóléti szolgálat munkáját, a gyermekkorú és fiatalkorú bûnelkövetõk számát, a jövõre vonatkozó célkitûzéseket.
Elfogadta a képviselõ-testület a Tengelici Polgármesteri Hivatal 2014.
évi tevékenységérõl szóló beszámolót is, melyben bemutatásra került
a hivatal szervezeti felépítése, az ügyiratforgalom, az egyes szervezeti
egységek feladatai és a felügyeleti szervek által végzett ellenõrzések
megállapításai.
Véleményezték a képviselõk Fadd Önkormányzata Képviselõ-testületének a település környezetvédelmének általános szabályairól szóló rendelet módosítását.
Ezt követõen tulajdonosi hozzájárulást adtak a Gyimesi utca igénybevételéhez gázközmû építése tárgyában. Döntés született arról is, hogy
az óvodában a következõ nevelési évre is ingyen biztosítja az önkormányzat a tejet.
Az egyebek napirendi ponton belül határozat elfogadására került sor
a 2015. évi közbeszerzési terv módosításáról, mivel az orvosi rendelõ
felújítása – pályázati támogatásból – közbeszerzési eljárás alá esik. A
képviselõ-testület 100.000.-Ft-tal és a képviselõk 1 havi tiszteletdíjával
támogatja a komoly megélhetési gondokkal küzdõ kárpátaljai Szõlõsgyula település lakosságát. Végül a Sportcsarnok tetõfelújítására pályázat beadásáról döntöttek a képviselõk.

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ
7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650
NYITVA TARTÁS
14:00 - 20:00
10:00 - 1 2:00
14:00 - 21:00
Szerda
9:00 - 19:00
Csütörtök
10:00 - 12:00
14:00 - 19:00
Péntek
10:00 - 12:00
14:00 - 18:00
Szombat
14:00 - 19:00
Vasárnap
14:00 - 15:00
Hétfõ
Kedd

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

KÖNYVTÁR
9:00 - 14:00
10:00 - 1 6:00
13:00 - 16:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00

A teleszoba vasárnap kivételével
14:00 - 18:00 óra között látogatható. A fenti idõpontokon kívül
a rendezvények idõpontjának
függvényében tartunk nyitva.
További elérhetõségek:
Az új mûvelõdésszervezõ
kinevezéséig ideiglenesen
Tóthné Csapó Sára.
Tel.: 06-30/600-8912.
E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu
Júniusi programok:

június 27. – FALUNAP
Részétek a betétlapon.
Júliusi elõzetes:

július 11. – Falunap, TengelicSzõlõhegy

Tolnai Lászlóné jegyzõ
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