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Kányádi Sándor: Ballag már
Ballag már az esztendõ,
vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jõ,
vígan fütyörészve.

Beéri az öreget
s válláról a terhet
legényesen leveszi,
pedig még csak gyermek.

Lépegetnek szótlanul
s mikor éjfél eljõ,
férfiasan kezet fog
Múlttal a Jövendõ.

ÉVÉRTÉKELÕ
Immáron túl az ünnep idõszakán – amikor remélhetõleg mindenki
szerettei körében tölthetett néhány nyugodt, örömteli napot – hadd
kívánjak önöknek boldog, sikerekben bõvelkedõ újesztendõt és kedvet, egészséget, anyagi biztonságot céljaik megvalósításához!
Nagyszerû dolog úgy kezdeni az újévet, hogy 2016-ra büszkeséggel és megelégedéssel tekinthetünk vissza. Büszkeséggel, mert
mindannyian emlékezünk, hogy honnan indultunk és hogy miként
sikerült közös akarattal, tettekkel leküzdenünk a 8-10 évvel ezelõtti
százmilliós hiány okozta megszorításoktól terhes idõszakot. Megelégedésre pedig azért van okunk, mert annyi mindent sikerült
megvalósítanunk, hogy az eredmény szemmel látható, nincsenek finanszírozási gondjaink és kormányzatunk elismeri a település eredményes gazdálkodását. Mindez a nyugodt, kiszámítható és céltudatos jövõépítés irányába mutat mindannyiunk boldogulása és komfortérzetének még jobbá tétele érdekében.
Szeretném röviden felsorolni a 2016-ban megvalósult álmokat,
mert szívesen gondolok vissza ezekre és biztos vagyok benne, hogy
önök is ugyanígy éreznek, hiszen sok mindennel kitûnünk környezetünkbõl. 2016-ban 56 millió forint jutott beruházásokra, felújításokra, melyeket részben pályázatok útján elnyert forrásokból, részben a Paksi Atomerõmû közelségébõl származó anyagi juttatások
révén tudtunk megvalósítani. Ilyen volt a Sportcsarnok tetõfelújítása, a szennyvízhálózat fejlesztése és a tengelic-szõlõhegyi szolgáltatóház felújítása. Településünk megközelíthetõsége szintén irigylésre méltó, hiszen az országban is ritkaságszámba menõ közút korszerûsítési/felújítási állami célkitûzések kedvezményezettjeként Tengelic mindkét irányból korszerû és kiváló minõségû úton érhetõ el.
Az elmúlt 3 évben közel 4 milliárd Ft-ot fordított a kormány erre a
célra. Belsõ útjaink pedig úgy újulhattak/újulhatnak meg, hogy élveztük azt az extra állami támogatást, amely csak a megye 19 nem
konszolidált települése számára volt elérhetõ és elnyerhetõ. Ez az elismerés is bizonyítja, hogy jó úton járunk, érdemes felelõsen és körültekintõen gazdálkodni. Jó tudni, hogy törekvéseink és a mód,
ahogy megvalósítjuk azokat, már országos szinten is példaértékûek.
Az imént felsorolt nagy volumenû beruházásokon túl olyan korszerûsítéseket is meg kell említenem, mint közintézményeink napelemmel történõ felszerelése, és a tervezett közvilágítással kapcsolatos fejlesztés, amely beruházások hosszútávon jelentõs megtakarítást eredményeznek községünk költségvetésének. Ezek mind szükségesek az energiatakarékos és környezettudatos intézményi mûködtetésre való törekvés végett.
Természetesen vannak olyan tevékenységek, amelyek egy önkormányzat alapfeladatai körébe tartoznak, de csak akkor veszünk róluk tudomást, ha nem tesszük azokat, vagy rosszul végezzük el. Engem személy szerint megelégedéssel tölt el, hogy közterületeink,
közparkjaink és köztemetõink rendezettek, tiszták és gazmentesek,
a közvilágítási lámpatestek üzemkészségét folyamatosan biztosítjuk. Járdáink és a vízelvezetõ árkok karbantartása folyamatos, a téli

2017. február 17-tõl lesz látható az a
Vállalkozók Házának oldalán a Paksi
Atomerõmû ZRt. által kihelyezett információs tábla, mely az Atomerõmû aktuális és mindig frissített háttérsugárzási értékeirõl tájékoztatja a

idõszakban a hó eltakarításról szükség szerint gondoskodunk. Ezek
mindenki számára természetesek, de tudni kell, hogy költségvetésünk jelentõs részét teszik ki.
Szerencsére a kultúrára és a szabadidõ szórakoztató és igényes eltöltésének lehetõségeire is egyre többet tudunk költeni, amely szintén fontos egy település életében, hiszen az összetartozást erõsíti. És
már a település határain is túllépve építhetünk új kapcsolatokat
mind bel-, mind külföldön. Szívesen idézem fel az ebbe a sorba tartozó eseményeket, mint amilyen a Medinával közös szervezésben
megrendezett Kastélykoncert és az erdélyi kirándulás, vagy a Faluház nagysikerû rendezvényei (Esküvõi foto kiállítás, Libator, Nyugdíjas Világnapi ünnepi mûsor, karácsonyváró adventi programsorozat, stb.), a szõlõsgyulai (Kárpátalja) gyerekek nyári táborozása és a
már országos hírû Kolbásztöltõ és Forraltbor Fesztivál. Itt kell kiemelnem civil szervezeteink közremûködését, hiszen munkájukkal
és részvételükkel aktívan hozzájárulnak ezen közösségi események
sikeréhez.
Láthatják, hogy 2016 mozgalmas és eredményekben bõvelkedõ év
volt. Sok munka fekszik benne, sokak közremûködése kellett hozzá.
Az önök munkája és közremûködése is, és az, hogy bíztak bennünk,
támogatták elképzeléseinket és építõ jellegû észrevételekkel, kritikáikkal hozzájárultak a szorosabb, napi szintû együttmûködéshez. Köszönöm ezt a magam és az önkormányzati testület nevében is. A testület munkáját szintén köszönet illeti, különösen, hogy belsõ ellentétek nem nehezítették a közös tervezést, az egy irányba haladást. Számítok önökre és a testületre a jövõben is, hiszen sok tennivaló áll
még elõttünk. A sok megvalósításra váró feladat közül csak a 3 legnagyobbakról tennék említés, amelyek összege több mint 100 millió
forintot tesz ki: a Munkácsy és a Bezerédj utca aszfaltozási munkái,
az óvoda belsõ átalakítása és a jánosmajori vízbázis kiépítése és ivóvíz minõségének javítása. Ezek megvalósításához 2017-ben különösen nagy szükség lesz az önök támogatásra és bizalmára, hiszen megváltozik a közigazgatási rendszer, új szabályozások lépnek életbe.
Már most tudjuk, hogy nem lesz egyszerû alkalmazkodni ezekhez,
nem tudjuk mekkora mozgástér áll majd rendelkezésünkre. De meg
fogjuk találni a módját, hogy lendületünk ne törjön meg és a település
tovább fejlõdjön. Bizakodva tekintünk a Paksi Atomerõmû kettes kiépítésére is, amely, ha jól élünk a lehetõségekkel, kitörési pont lehet
számunkra és hasznunkra válhat.
Köszönöm együttmûködésüket és
hitüket a sikeres közös jövõben! Isten áldásával boldog újévet, jó
egészséget és nyugodt életet kívánok!
Gáncs István polgármester

lakosságot a biztonságérzet erõsítése
céljából. A mûszaki adatokon túl látható lesz a pontos idõ és a településen mért pillanatnyi hõmérséklet is.
Az információs tábla reklámcélokat nem szolgál.

KÖZÉRDEKÛ
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KÉPVISELÕI BESZÁMOLÓK – 2016.
Szijártó József képviselõ, a Pénzügyi Bizottság elnöke – A képviselõ-testületben, a pénzügyi bizottság elnökeként végzett feladatom elsõdlegesen a pénzügyek, az önkormányzat gazdálkodásának segítése. Háromtagú bizottságunk folyamatosan véleményezte, javaslataival kiegészítette a pénzügyi-gazdálkodási, adóügyi témakörben készült elõterjesztéseket, figyelemmel kísérte a költségvetési bevételek
alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás
alakulását, értékelte az azt elõidézõ okokat, az önkormányzat által
nyújtott támogatásokat, egyszóval a község költségvetési rendeletének végrehajtását.
Örömmel tölthet el bennünket, hogy a község gazdálkodása évek
óta stabil, kiszámítható, hitelfelvételre 2016-ban sem került sor.
Pénzügyi helyzetünk lehetõvé teszi az intézmények hatékony, jó
színvonalú mûködtetését, az önkormányzati kötelezõ feladatok
színvonalas ellátását. Pályázati forrásokat felhasználva olyan fejlesztésekre, felújításokra kerülhetett sor, melyek az itt élõk mindennapjait teszik élhetõbbé. Pénzmaradványunk záloga a hosszú távú gondolkodásnak, megteremtve a jövõ évi és a további infrastrukturális
fejlesztések alapját.
Munkám, munkahelyem révén folyamatosan jelen vagyok a településen, közvetlenül, naponta értesülök a lakosságot érintõ problémákról, melyre közös megoldásokat keresünk. Mindemellett fontos
feladatomnak tartom a lakosság tájékoztatását a falu legnagyobb intézménye, az iskola életérõl azoknak a megvalósult fejlesztések eredményeinek a közzétételével, melyek kisebb-nagyobb híradásként,
állandó rovatként a Tengelici Hírmondóban olvashatók.
Rendszeres személyes résztvevõje vagyok az önkormányzati rendezvényeknek, fórumoknak, az intézményi programok szervezésében, háttérmunkákban aktívan veszek részt.
Észrevételeiket, javaslataikat, kéréseiket továbbra is várom! Az ajtóm mindig, mindenki elõtt nyitva áll.

tam és segítettem a karácsonyi ajándékgyûjtést, melyeket ezúton
megköszönök minden felajánlónak. A csomagok kiosztását és csomagolását a szociális bizottság tagjai, illetve a gyermekvédelmi ügyintézõ végezte.
Képviselõként 2016. december 5-én és 6-án az ukrajnai Szõlõsgyulán látogatást tettem, amely feledhetetlen élmény volt számomra.

Gáncs Tamás képviselõ, a Szociális Bizottság elnöke – Képviselõi
munkám a 2014-es választások után az elõzõ képviselõi ciklushoz hasonlóan a 2016-os évben is a 3 tagú Szociális Bizottság vezetése volt.
Rendszerint havonta kétszer – elsõ és harmadik kedden- ülésezünk,
de szükség szerint rendkívüli üléseket is tartunk, így a rászorulók szinte azonnali segítséget kapnak. A bizottság tagjainak és a szociális
ügyintézõnek ezúton is szeretném megköszönni a munkáját. A bizottság részletes feladatait a helyi szociális rendelet és a helyi gyermekvédelmi támogatási rendszerrõl szóló rendelet határozza meg. A 2016os évben is lehetõségünk volt a szociális célú tûzifa támogatásra és a
helyi intézménybe járó diákok iskolakezdéshez nyújtott tanszercsomag összeállítására és átadására. A bizottság vezetõjeként támogat-

Kászpári Károly képviselõ – A Pénzügyi Bizottsági, valamint a testületi üléseken igyekeztem aktívan részt venni. A szõlõsgyulai kapcsolat fennmaradásában és továbbfejlesztésében továbbra is tevékeny
részt vállalok.
A 2016. évi egyéb képviselõi munkáim felsorolása helyett szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal apparátusának háttérmunkáját, mellyel segítették a döntések meghozatalát, a Jegyzõaszszonynak, hogy a törvények útvesztõjében utat mutatott és köszönet mindenkinek, akik szûkebb környezetükben (akár konfliktusok
vállalásával) pozitív irányba befolyásolták az emberek komfortérzetét. És természetesen köszönöm a Polgármester úr munkáját is, aki
hozzáértéssel és alázattal szolgálja ezt a közösséget.

Felhívás javaslattételre
Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete javaslattételi felhívást tesz közzé „Tengelic
Községért” kitüntetõ cím 2017. évi adományozására. A cím adományozására javaslatot tehetnek a
képviselõ-testület tagjai, a községben mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, közösségek, gazdasági szervezetek, bármely tengelici lakos.
„Tengelic Községért” kitüntetõ cím adományozható azon személyeknek, szervezeteknek,
akik a község fejlesztésében az egészségügyi, kulturális, mûvészeti, oktatási, sport és társadalmi,
gazdasági életében, annak bármely ágában kiemelkedõen hasznos, megbecsülést kiváltó tevékenységet végeztek és ennek révén a község értékét növelõ maradandó eredményeket értek el. A
kitüntetõ cím posztumusz címként is adományozható.
Az írásba foglalt javaslatokat 2017. január 31.
napjáig kell a Képviselõ-testületnek címezve a
Polgármesterhez benyújtani.
A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell a
személy (szervezet) adatain kívül a személynek
(szervezetnek) a javaslat alapjául szolgáló tevékenységének bemutatását.
Az elõkészítés és döntés során csak a kezdeményezésre megjelölt határidõig beérkezett és az ismertetett feltételeknek megfelelõ javaslatok vehetõk figyelembe.
Tengelic, 2016. december 13.
Gáncs István polgármester

Bátainé Réti Márta képviselõ – Mint az önkormányzati testület és a
Pénzügyi Bizottság egyik tagja 2016-ban is fontosnak tartottam, hogy
minden testületi és bizottsági ülésen részt vegyek, hogy a települést
érintõ döntésekrõl, elképzelésekrõl közvetlenül tájékozódjak. Képviselõi fogadóóráimon igyekeztem a közvetlen lakókörzetemet,
Tengelic-Szõlõhegyet érintõ problémákat orvosolni, vagy képviselni
felsõbb fórumokon (képviselõtestületi ülés, polgármester, jegyzõ).
Közremûködésemmel olyan helyi fejlesztések valósultak meg, mint a
szõlõhegyi szolgáltatóház felújítása, 2 útszakasz szilárd burkolattal ellátása, rég esedékes járdajavítások és a Kultúrház külsõ festésének befejezése. Örömömre szolgált a Paks irányába rendelkezésre álló új
buszjárat véglegesítése is. Továbbra is szerkesztõje vagyok a Tengelici Hírmondónak, mely feladatot nagyon fontosnak tartom a lakosság
pontos tájékoztatása végett. A település rendezvényein szervezõként
és „krónikásként” is feladatot vállalok, az ezekrõl készült képi beszámolókat láthatják Tengelic község honlapján. Szívügyemnek tartom
a kárpátaljai Szõlõsgyulával felvett kapcsolat ápolását, a testvér-települési megállapodás létrehozását. Ennek érdekében többször jártam Szõlõsgyulán, ahová önkormányzatunk segélyadományt is vitt és Mikulás-csomaggal kedveskedett az ottani gyerekeknek. A szõlõsgyulai gyerekek nyári táboroztatása szintén emlékezetes marad számomra.
A jövõt illetõen bizakodó vagyok, remélhetõleg sikerül további látványos eredményeket elérni. Ehhez kérem a választópolgárok további bizalmát és segítségét. Köszönöm eddigi együttmûködésüket.

Karácsonyváró – 2016. december 14-15-16.
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Iskolai hírek - 2016. december
Jókai Mór: Mit hozott a Mikulás (részlet)
No gyerekek! a ki szépen
Tudja viselni magát,
Annak majd a jó Mikulás
Mindenféle szépet ád;
Tedd ki fiam az ablakba
Lefekvéskor a csizmád:
Mennyi mindent találsz benne
Mire fölkelsz, majd megládd!
Jó ember a Mikulás.

Ezüstbárány, czifra Jankó!
Piros alma, aranyos!
Czukorangyal, mézes kalács!
Porczelánbáb, kalapos!
Aszalt szilva-ördögöcskék!
Hát még a szép tarka ló!
Síp van belé dugva hátul,
Ez meg sipolni való!
Elhozza a Mikulás.

„A karácsony csodája”

4. osztályosaink műsorral örvendeztették meg az óvodásokat és iskolatársaikat Mikulás napján a faluházban. Az ajándékcsomagot, úgy tudjuk, minden gyerek kiérdemelte. Felkészítőjük Halász Fanni osztályfőnök volt.

A téli szünetet megelõzõ nap iskolai hagyományaink szerint az ünnepvárásról, az ajándékkészítésrõl szól. Elmaradhatatlan részei: az ötödikesek ünnepi mûsora, a valamennyi tanulónak juttatott ajándékcsomag és a játszóház.
A Felnövekvõ Nemzedékért Alapítvány jóvoltából az elõadás után
minden iskolás gyermek ajándékcsomagot vehetett át, melyet a
szülõi munkaközösség tagjai állítottak össze és osztottak ki.

Nem kis aggodalom kísérte a felkészülést, hisz volt mikor a szereplőket megfelezte a járvány. De csodák már pedig léteznek, mert a bemutatóra teljessé vált a csapat és egy igazán meghitt, szívhez szóló
karácsonyi műsorral ajándékoztak meg bennünket. Felkészítőjük
Budaváriné Balogh Boglárka osztályfőnök volt.

Látogatás az MVM Paksi Atomerõmûben

Képzõmûvészet
testközelbõl
A Paksi Képtár
munkatársaival
folytatott együttmûködés újabb állomása volt 1-2. osztályosaink részvétele a legutóbbi tárlaton és az azt követõ
foglakozáson, melyen most a nyomdatechnikával ismerkedhettek.

Az osztályokba visszatérve a tanulók különféle ajándékokat és díszeket készítettek, melyekkel remélhetőleg nagy örömet okoztak otthon szeretteiknek

A művészet megszerettetését kicsi korban kell
elkezdeni, emberközelbe hozva, könnyen
elérhetővé és érthetővé téve a mai hazai
képzőművészeti törekvéseket, ezzel is segítve az
iskolai művészeti oktatást

December 16-án délelõtt vendégeskedtünk
az atomerõmûben. Hetedikes diákjainkat az
Atomenergetikai Múzeum munkatársai fogadták. Tárlatvezetéssel ismerhették meg a nukleáris energia békés alkalmazásának történetét bemutató kiállítást,
láthatták az atomenergia gépszörnyeit, berendezéseit.

A meghívás részét képezi az az interaktív
fizikaóra, melyen tesztelhették tudásukat,
bekapcsolódhattak számos nem mindennapi tudományos kísérletbe

9. TENGELICI KOLBÁSZTÖLTÕ ÉS FORRALTBOR FESZTIVÁL – 2016. december 3.
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ORVOSI
RENDELÕ
CSALÁDORVOS
Drr. Döm
mötörr Zita
a

Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284
7054 Tengelic
Rákóczi u. 8.
Rendelési idõ:
VÁLTOZÁS!
Tengelic
Hétfõ
08:30 – 12:30
Ezen belül gyermekrendelés
08:30 – 10:00
Kedd
12:00 – 16:00
Szerda
11:00 – 14:00
Csütörtök
08:30 – 11:30
Péntek
08:30 – 12:30
Tengelic-S
Szõlõhegy
Szerda
08:00 – 10:00

FOGORVOS
Tengelic, Rákóczi u. 8.
szám alatti rendelõben.
Rendelési idõ:
kedd: 09:30-117:00 óra

(Sürgõs esetben a szolgáltatás a dunaszentgyörgyi,
vagy a gerjeni rendelõben
is igénybe vehetõ.)
Csecsemõ tanácsadás
Kedd 08:00 – 10:00
Iskolaorvosi rendelés
Csütörtök
11:00 - 12.00
Belgyógyászati szakrendelés
Szerda
10:00 - 12:00
Házigondozó
Dóczy Mária: 06-20/251-1010

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.
(evangélikus parókia)
Nyitva tartás – ÚJ:
Hétfõ:
08:30 - 13:00
Kedd:
12:00 - 16:00
Szerda:
08:30 - 11:00
Csütörtök: 08:30 - 12:00
Péntek:
08:30 - 13:00
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)

IMPRESSZUM

2017. január, 4. oldal

K ÉPVISELÕ-TESTÜLETI

ÜLÉS

ÖSSZEFOGLALÓ
A 2016. évi utolsó, munkaterv szerinti ülését december 13-án
tartotta Tengelic Község Önkormányzata Képviselõ-testülete.
Az ülésen módosították a 2016. évi költségvetési rendeletet, ennek következtében a költségvetés bevételi és kiadási fõösszegei
457.931.270.- Ft-ra emelkedtek.
Elfogadásra került 2017. évre a köztisztviselõk 10 %-os mértékû illetménykiegészítésérõl szóló rendelet, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló rendelet módosítása is. 2017. évre vonatkozóan jóváhagyták a belsõ ellenõrzési tervet, melynek témája a helyi adók, valamint az adók módjára behajtható és egyéb követelések nyilvántartásával és beszedésével kapcsolatos tevékenység szabályszerûségének ellenõrzése.
Határozat született a Tengelici Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról. Az alapító okiratban feltüntetésre került telephelyként a közétkeztetési konyha, valamint az
étkeztetéssel kapcsolatos kormányzati funkciókat is szerepeltetni kellett a dokumentumban.
A testület tagjai meghatározták a képviselõ-testület 2017. évi
munkatervét, mely tartalmazza az ülések és az ott tárgyalandó
fõbb napirendi pontok ütemezését.
A képviselõk beszámolókat hallgattak meg a Faluház és
Könyvtár munkájáról, a tanyagondnoki és étkeztetés szociális
szolgáltatásokról, a 2016. évi közfoglalkoztatásról és a Tengelic
Községért Alapítvány 2015. évi mûködésérõl. A beszámolókat
a testület jóváhagyta.
A Tengelic Szõlõhegyért Egyesület és a Tengelici Borostyán
Nyugdíjas Egyesület szintén beszámolt az általa ingyenesen
használt önkormányzati helyiségek szerzõdés szerinti használatáról.
Ezt követõen a képviselõ-testület megválasztotta Ács Rezsõt,
Szekszárd polgármesterét a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tagi Tanácsába térségi megbízottnak, akadályoztatása esetére Appelshoffer Ágnest, Tolna
város polgármesterét választotta meg térségi képviselõnek.
A képviselõk tudomásul vették a polgármester 2016 évben
igénybe vett szabadságáról szóló tájékoztatót.
Az egyebek napirendi pontban az alábbi tárgyakban fogadtak el határozatokat: a testület nem tudja támogatni a Vakok és
Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületét, közútkezelõi hozzájárulást adtak ki a József A.u – Bocskai u. érintõ KIF hálózat átépítési munkáinak elvégzéséhez közterületek igénybe vételéhez, valamint módosításra került az elõzõ ülésen a közvilágítás
korszerûsítése tárgyában hozott testületi határozat.
Ezt követõen polgármester úr tájékoztatta a testületet arról,
hogy az önkormányzat újra támogatást kapott az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatási keretébõl. A 43.986.468.-Ft-ot a Bezerédj és a Munkácsy utcák
felújítására nyerte el a település, melynek kivitelezése 2017ben valósul meg. Tájékoztatta továbbá a jelenlévõket arról, is,
hogy a Tengelic Jánosmajori ivóvíz-minõség javító beruházás
is megvalósulhat, hiszen erre a programra is kap az önkormányzat forrást. Végül megállapodtak a képviselõk abban is,
hogy a következõ testületi ülésen az 1956-os forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó „Büszkeségpontok” kialakítására
vonatkozó pályázat benyújtásáról döntenek.

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ
7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650
NYITVA TARTÁS
Hétfõ
14:00 - 20:00
Kedd
14:00 - 1 9:00
Szerda
9:00 - 19:00
Csütörtök
10:00 - 12:00
13:00 - 20:00
Péntek
13:00 - 21:00
Szombat
14:00 - 19:00
Vasárnap
szünnap
Elérhetõségek:
Pámer Ildikó
06-30/9964130.
E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu
facebook.com/faluhaztengelic
A teleszoba vasárnap
kivételével 14:00 - 18:00 óra
között látogatható.
Rendszeres programok
minden csütörtök 17 óra:
Horgolókör
Januári programok:
Népfõiskolai elõadások minden
szerdán 17 órakor:
január 11. – Körforgás – irodalmi
est (elõadó: Füller Tímea, Tengelic)
január 18. – Nevetni jó! (elõadó:
Pámer Ildikó, Tengelic)
január 25. – A tengelici evangélikus templom építésének története
(elõadó: Farkas Dénes, Tengelic)
Februári elõzetes:
február 1. 17 óra – Népfõiskolai
elõadás
Téma: Hõgyész és környéke – séták a Tolnai-hegyháton
Elõadó: Rillné Csapó Etelka

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás

Tolnai Lászlóné jegyzõ

SZELEKTÍV HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS:
Január 20. –
Sárga kuka (mûanyag + fém)
és kék kuka (papírhulladék)

Tengelici Hírmondó

Kiadja: Mediaworks Hungary Zrt. Tolna megyei irodája • A Tolnai Népújság melléklete
Szerkesztőség címe: 7054 Tengelic, Rákóczi u. 11. • E-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu.
Tördelés: Árki Attila• Nyomtatás: Böcz Nyomda, Szekszárd. Felelős vezető: Böcz Sándor

