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Útátadás ❖ Magyar Kézmûves Remek Cím Tengelicen ❖ Nyári események a Faluház szervezésében

Mérföldkõ jelentõségû esemény
elõtt állunk. Megvalósult egy beru-
házás, amire évtizedek óta vár-
tunk, és amely Tengelic életében
minõségbeli változást jelent majd.
Megújult az az út Tengelic és Szed-
res között, amely sem minõségé-
ben, sem szerkezetében nem felelt
már meg a kor és a biztonságos
közlekedés követelményeinek és
településünket egyik oldalról szin-
te elzárta a külvilágtól. Ezért szol-
gált nagy örömünkre, amikor el-
nyertük a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség által a „Térségi elérhetõség
javítása” címen kiírt pályázatot,
amely az Európai Unió támogatá-
sával és az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszírozásával
valósult meg. A beruházás összege
1.482.209.804 Ft (azaz közel más-
fél milliárd Ft) volt. 

A munkák volumenét az épít-
tetõ Magyar Közút határozta meg
és az út szerkezeti megújítását a
szükséges csapadékvíz-elvezetõ
árkokkal együtt, valamint a tele-
pülésen belül buszöblök kialakí-
tását foglalta magában. Önkor-
mányzatunk kérésére a munka ki-

egészült az orvosi rendelõvel
szembeni rész parkolóvá alakítá-
sával, valamint a régi út nyomvo-
nala alatti elavult, hosszanti ivó-
víz-gerincvezetéknek a kiváltásá-
val, amely a falu vízellátását hiva-
tott biztosítani. Az ebbõl adódó
pluszköltségek egy részét sikerült
ráterhelni az alap-beruházási ke-
retre, a többi, fõként a vízvezeték

cserébõl adódó 80 millió Ft-ot a
Magyar Közút, mint építtetõ fe-
dezte a nagyberuházás tartalékke-
retének terhére. A vízközmû szol-
gáltató Dunaág szintén kivette ré-
szét a pótfinanszírozásból. Ön-
kormányzatunk hozzájárulása 1,5
millió Ft-ot tett ki. 

Az effektív munka ez év tava-
szán indult, melynek során külön
figyelmet fordítottunk arra, hogy
egységes településképet tudjunk
kialakítani, így az eredeti tervek-
ben nem szereplõ kapubejáratok
kialakítására 3.923.030 Ft-ot bizto-
sítottunk. Az egységesítés a Rákó-
czi és a Kossuth utcákat érintette,

melynek során a föl-
des kapubejárókat sár-
felhordás ellen szilárd,
zúzott kõ burkolattal
láttuk el és beton sze-
gélykeretet építtet-
tünk megakadályozan-
dó az árokba csúszást.

Mintegy 60 kapube-
járónál végeztük el a
munkát. A falun belü-
li feladatok megoldá-
sához közmunkát is

igénybe vettünk, szükség szerint
7-8 embert foglalkoztattunk a te-
reprendezés, kõmûves munkák és
munkagép telephelyek
kialakítása során.

Bár az ivóvíz gerinc-
vezeték kiváltása okoz-
ta problémák miatt az
út felújítása 5 helyett 8
hónapig tartott, Ten-

gelic közlekedése egyszer sem bé-
nult meg, 1 sávon mindig járható
volt az út falun átvezetõ szakasza.
Elmondható, hogy a lakosság ré-
szérõl tapasztalt türelem és tole-
rancia nagy mértékben segítette
a munka elõrehaladását, köszönet
érte. Természetesen nincs olyan
építkezés, ahol menet közben ne
merülnének fel problémák, ezért
a kivitelezõ helyszíni irodát tar-
tott fenn a reklamációk fogadásá-
ra és megoldására. A megalapo-
zott reklamációkat minden egyes
alkalommal orvosolták, de sajnos
érkeztek rosszindulatú, irigység-
bõl, vagy személyes ellentétekbõl
fakadó bejelentések is. A reklamá-
ciók elbírálásakor a legfõbb szem-
pontnak azt tartottuk, hogy az a
munka, amely részben a lakosság
adóforintjaiból valósult meg min-
den egyes tengelicire vonatkoz-
tatva (azaz 2375 fõ) – függetlenül
attól, hogy a felújított útszakasz
elõnyeit élvezheti-e vagy sem -,
extra vagy egyéni elképzeléseket
nem volt módunkban és szándé-
kunkban teljesíteni. 

A beruházás ez évben az át-
adással ér majd véget, de bizo-
nyos munkák ésszerû okok miatt
tudatosan 2014 tavaszára marad-
nak. Ilyen a Rákóczi és Kossuth u.
egyes járdaszakaszainak felújítása,
hogy a tél során tapasztalt építési
hibákkal, süllyedésekkel együtt,
egy felvonulással lehessen kivite-
lezni. A fásítás szintén 2014-re hú-
zódik, melynek során az eredeti-
hez képest több fa kerül kiültetés-
re, de csakis a közhatóság tervei
és engedélye alapján. Ezért kérjük
a lakosságot, hogy egyéni fásítást
ne végezzenek, mert sem víz-,
sem gázvezetékre nem lehet fát
ültetni. Abban viszont számítunk
az önök közremûködésére, hogy
ha már így megszépült a falu, ak-

kor saját portájuk utcai sza-
kaszát csinosítsák és tartsák
tisztán, az árkokat szükség
szerint tisztítsák, hogy kör-
nyezetünk is tükrözze igé-
nyünket egy rendezett, él-
hetõ lakhelyre.

(folytatás a 2. oldalon)

Átadás elõtt a 6235. jelû út Tengelic és Szedres között

...amilyen volt és amilyen lett...
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Pohner Edit a Magyar Kézmûves Remek Cím kitüntetettje

(folytatás az 1. oldalról)

Az ünnepélyes átadás idõpontjáról a ké-
sõbbiek folyamán újságunk hasábjain és pla-
kátokon tájékoztatjuk önöket, melyre szere-
tettel híjuk és várjuk Tengelic minden lakóját.
Vegyenek részt egy nagyszerû eseményen,
örüljünk együtt, vegyük birtokba utunkat!
Azt az utat, melyet ugyan nem önkormányza-
tunk építtetett, de cselekvõ közremûködõ

partnerként mindent megtett a sikerért. Kö-
szönjük az Euroaszfalt, mint projekt-társ kivi-
telezõ és a Magyar Közút, mint építtetõ közre-
mûködését! És köszönjük Tengelic összes la-
kosának a türelmét a kellemetlenségek elvise-
lésében és támogatását a célok megvalósításá-
ban!

A jövõben balesetmentes közlekedést kívá-
nunk az új úton és használják egészséggel!

Gáncs István polgármester

Pohner Edit tizenöt éve kezdett el
gyöngyfûzéssel foglalkozni. Kez-
detben csak hobbiból foglalkozott
vele, illetve a családnak készített
ékszereket. Komolyabban, értéke-
sítésre négy éve készíti gyöngyék-
szereit. 

Elmondása alapján soha nem
tanult szakemberektõl, nem járt
tanfolyamokra sem, mindent au-
todidakta módon, könyvekbõl,
internetrõl tanult és tanul mind a
mai napig. Kezdetben még úgy
keresett mintákat a fûzéshez, de
mostani ékszerei már mind saját
tervezésûek.

Gyöngyeit fõként Budapestrõl
nagykereskedésekbõl tudja be-
szerezni, hiszen alkotásaihoz
nagy mennyiségû gyöngyre van
szüksége.

Tavasszal egy vásár alkalmával
ajánlották neki, hogy induljon el
a Magyar Kézmûves Remek Cím
pályázaton. Kis gondolkodás
után pályázott, és hamarosan
küldhette is munkáját Budapest-
re a Vajdahunyad várába. A díjáta-
dóval egybekötött kiállítás-meg-
nyitóra július 11-én került sor. A
131 pályázó közül a tizenkét fõs
szakmai zsûri 39 Kézmûves Re-

mek Címet osztott ki, közülük
négyen kiemelt díjazásban része-
sültek, köztük Pohner Edit is
„Csipkerózsa” alkalmi gyöngyék-
szer szett alkotásával. A mûve ezt
követõen egy hónapig a Vaj-
dahunyad várában volt kiállítva.

Szívbõl gratulálunk Neki, és
további eredményes munkát kí-
vánunk!

Schmidt Mária 
mûvelõdésszervezõ

Részlet a pályázati kiírásból

„A pályázat célja
– a magyar kézmûvesség értékei-
nek és mestereinek elismerése,
– minõségi kézmûipari termékek
bemutatása,
– a hazai és külföldi fogyasztók ori-
entálása, a magyar termékek jó hí-
rének öregbítése/javítása, illetve
– a magyar kézmûiparban a vállal-
kozói kultúra elmélyítése és piaci
helyzetük javítása a magyar kéz-
mûvesség turisztikai kínálatának
gazdagítása, bõvítése, illetve be-
mutatása révén.”

Osvát Erzsébet: 
Jött õszanyó hideg téllel
Jött õszanyó
hideg széllel,
aranysárga
vízfestékkel,
sárgák lettek
a levelek,
fújtak, fújtak
õszi szelek.

Fújtak, fújtak
õszi szelek,
lehullottak
a levelek.
Ott vannak
a fák alatt.
Látod a sok
aranyat?

Takács Gyula: 
Szüreti vers

Szüretelnek, énekelnek,
Láttál-e már ennél szebbet?

Dió, rigó, mogyoró,
Musttal teli kiskancsó.

Sose láttam szebbet!
Akkora fürt, alig bírom,

Egy fürtbõl lesz akó borom.
Dió, rigó, mogyoró,

Csak úgy nevet a kancsó.
Az sem látott ilyet.

Az öregnek aszú bor jár,
A gyereknek must csordogál.

Dió, rigó, mogyoró,
Szüretelni, jaj, de jó!
Igyunk erre egyet!!!
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NYÁRI TÁBOROK A FALUHÁZBAN

Zenebarátok hete
Ebben az évben is szerveztünk tábort a citera- és gitárszakkörös gyerme-
kek részére. A húsz zenebarát a nyári szünetét komoly munkával kezdte.

Délelõttönként Szabó József és Szabó Dávid vezetésével tanultak a
gyerekek. Józsi bácsinál két citera csoport gyakorolt felváltva, a „kiseb-
bek” és a már komoly eredményeket elért „nagyok”. Tanultak új dalokat,
technikákat, ritmuselemeket, és tökéletesítették a már eddig tanultakat.

A gitárosok hõsiesen tûrték az emeleti szoba páradús levegõjét, emel-
lett rengeteg új technikai dolgot tanultak és oktatójuk, Dávid szerint na-
gyon sokat fejlõdtek.

Délutánonként jöhetett a lazítás, a szórakozás. Volt társasjáték dél-
után, malombajnokság, kirándulás Szekszárdra a Mézeskalács Múzeum-
ba – ahol még mézeskalács szívet is díszítettünk- , de néztünk diafilme-
ket is, táncoltunk Ingrid nénivel és a református táborozókkal, és keres-
géltük a borítékokat szerte a faluban, hogy elkészíthessük a térképünket
és elérjünk a célba.

Szombat délután koncerttel zártuk a hetet, amelyre nagy örömünkre
sokan eljöttek. Itt bemutatták a gyerekek, hogy mit is tanultak a tábor

ideje alatt, és egy közös
vetítés során feleleve-
nítettük a hét legszebb
pillanatait is.

A nyári szünet alatt
reméljük nem felejtet-
tétek el a már megta-
nultakat, és szeptem-
bertõl Józsi bácsival és
Dáviddal közösen, foly-
tatódhat a munka to-
vább.

Már nekünk is na-
gyon hiányzik a Falu-
házból a citera és gitár
zene!

Rajzos alkotótábor
Idén már harmadik alkalommal – július 29 és augusztus 2 között - ren-
deztük meg a rajzolni, kézmûveskedni szeretõ gyermekek számára a Raj-
zos alkotótáborunkat. Ebben az évben az állatoké volt a fõszerep.

A délelõttökön Tóthné Csapó Sára vezetésével különbözõ rajzos tech-
nikákat tanultak a gyerekek. Alkottak állatokat grafit ceruzával, színezés-
sel, festéssel, nyomdázással, színes papírból ragasztással, de készítettek
olyan képet is, ahol a kiválasztott állat köré kellett hátteret tervezniük.

A délutánokon a játéké, szórakozásé, kirándulásé volt a fõszerep.
Egyik délután például ellátogattunk Tolnára a Kékfestõ Mûhelybe, ahol
megnézhettük hogyan mintázzák és milyen eszközökkel készítik a ha-
gyományos kékfestõ anyagokat. A múzeumlátogatás után fagyizással

zártuk a napot. Egy másik alkalommal Ingrid néni látogatott el hozzánk,
akivel origami technikával készítettünk állatkákat.

Péntek délután aztán kiállítással zártuk a hetet, ahova a gyerekek
meghívhatták szüleiket, rokonaikat, barátaikat, hogy megmutassák mit
alkottak a tábor ideje alatt. Nagyon örülünk, hogy ennyien eljöttetek, és
reméljük legalább olyan jól éreztétek magatokat, mint mi. Várunk ben-
neteket jövõre is!

Terveink között szerepel és reméljük jövõre sikerül egy sporttábor
megszervezése is!

Continental Singers Koncert

2013. augusztus 21-én újra településünkre látogatott a magyar Continen-
tal Singers együttes. Este héttõl fergeteges koncerttel kápráztatták el kö-
zönségüket a Faluház dísztermében. A fiatalok a csaknem másfél órás elõ-
adásukat fantasztikus fény-és hangtechnikával fûszerezték meg.
Köszönjük nekik és a szervezõknek, a Füller családnak is ezt a remek estét!

A táborokról és a koncertrõl a további képek megtekinthetõek
a www.tengelic.hu honlapon.

SZÍNHÁZI BÉRLETAJÁNLÓ – CSENGEY DÉNES MÛVELÕDÉSI KÖZPONT – PAKS

Bérletárak: 14.000 Ft/5 elõadás Nyugdíjas bérletár: 12.000 Ft/5 elõadás Jegyár: 3.500 Ft/elõadás
Bérletváltás ideje: Régi bérlet megújítás: 2013. szept. 16-21. Új bérlet vásárlás: 2013. szept. 23-27.

LATINOVITS BÉRLET MÓRICZ BÉRLET

Záron István – Mohácsi István: Hippolyt a lakály A szív hídjai – romantikus játék

avagy a magyar villa mellé jár az ezüst kiskanál Robert J. Waller: A Madison megye hídjai c. regénye alapján

Ron Aldrige: Csak kétszer vagy fiatal – vígjáték Ray Cooner: Páratlan páros 2. – vígjáték

Paul Blake: Római vakáció – zenés játék Cole Porter dalaival Hegedûs a háztetõn – musical

Jókai Mór: A bolondok grófja – komédia Molnár Ferenc: Az ördög - komédia

Déry Tibor: Szerelem - színmû Szakonyi Károly: Adáshiba - komédia

Schmidt Mária mûvelõdésszervezõ
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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 2013. augusztus 13-i ülésének elsõ napirendi pont-
jában elfogadásra került a közterületek használatáról szóló önkormány-
zati rendelet módosításáról szóló rendelet. A módosító rendelet kiegé-
szítette az alaprendeletet a közterület filmforgatási célú használatával
kapcsolatos rendelkezésekkel. E szerint a közterület filmforgatási célú
igénybevételi díja a helyszín esetében napi 150.- Ft/m2, a technikai ki-
szolgálás, stáb parkolás esetében napi 100.- Ft/m2. A díjfizetés alól men-
tesség csak a közérdekû (oktatási, tudományos és ismeretterjesztõ) cé-
lokat szolgáló filmalkotások készítéséhez adható. 
A képviselõ-testület úgy határozott, jelenleg nem kíván települési érték-
tárat – az önkormányzat területén fellelhetõ értékek adatait tartalma-
zó gyûjteményt – létrehozni.
Ezt követõen a képviselõk elfogadták a Szekszárd és Környéke Szoci-
ális Alapszolgáltatási Társulás 2012. évi mûködésérõl és pénzügyi hely-
zetérõl szóló beszámolót. Községünket érintõen a házi segítségnyújtás
szolgáltatást mûködteti a társulás. 2012 decemberében 20 tengelici la-
kos vette igénybe az ellátást.
A következõ napirendi pontban a testület elfogadta a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal képviselõ-testületi jegyzõkönyvek és rendeletek küldésé-
vel kapcsolatos törvényességi felhívását.
Beszámoló hangzott el a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenysé-
gérõl, melyet határozattal fogadott el a testület. A beszámoló tartalmaz-
za a hivatal személyi állományának, a munkavégzés tárgyi feltételeinek
bemutatását, az ügyiratforgalomról készült statisztikát. Részletes tájé-
koztatást ad külön az igazgatási, adóigazgatási, gazdálkodási, titkársági
munkakörben ellátott feladatokról valamint a képviselõ-testület és bi-
zottságai üléseinek elõkészítésével, döntéseinek végrehajtásával kap-
csolatos tevékenységekrõl, illetve a felügyeleti szervek által elvégzett el-
lenõrzésekrõl.
A képviselõ-testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Jövõnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz az önkormányzat konyhájá-
nak technológiai fejlesztésére. A projekt bruttó értéke 4.982 eFt. Mivel
a támogatás 95 %-os, így az önerõ 249 eFt, amit az önkormányzat vál-
lal. A pályázat segítségével a következõ eszközök beszerzése valósulhat
meg: gáz fõzõüst, villanysütõ, 500 l-es hûtõszekrény, olajsütõ, aprító-sze-
letelõ.
Ezt követõen Tóthné Csapó Sára könyvtáros számolt be a könyvtár te-
vékenységérõl, majd a képviselõ-testület arról döntött, hogy a Tenge-
lic Gindli u. 2. szám alatt lévõ „pártház” megnevezésû ingatlan neve
„Szolgáltatóház” legyen.
A zárt ülés keretén belül három közalkalmazott (1 óvónõ és 2 dajka)
közalkalmazotti jogviszonyának 2014. június 30. napjáig történõ meg-
hosszabbításáról született döntés. 

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: 06-330/572-44788
E-mail:

tengelicifaluhaz@freemail.hu

Szeptemberi pprogramok:

Szervezés alatt:

Magyar Népmese Napja

Egész napos kerékpártúra

Mindkét programunk részle-
teit és pontos dátumát a hó-
nap folyamán a honlapon és
plakátokon tesszük közzé.
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Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 


