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Beruházásaink állapotáról Elszármazottak találkozója képekben Változás: Gyógyszertár nyitvatartás 

TOVÁBBRA IS LENDÜLETBEN
Tájékoztató az erre az évre tervezett beruházások állapotáról

A mindenki által tapasztalt világpolitikai és gazdasági válsághelyzet az önkor-
mányzatok életét is megnehezítette, egyre komolyabb kihívás fenntartani a
normál mûködés körülményeit és haladni az aktuális költségvetés kijelölte
úton. A nehézségek ellenére önkormányzatunk ez idáig jól teljesített, javá-
ban zajlanak a betervezett munkák, tovább épül-szépül a falu. A következõ
beruházások valósulnak/valósultak meg:

1. A tengelici köztemetõ ravatalozójának felújítása
Magyar Falu Programban elnyert támogatással a munka során a tetõ, az esõ-
csatorna rendszer és a nyílászárók cseréjére, nyilvános vizesblokk kialakítá-
sára és burkolatfelújításra kerül sor. Önkormányzati finanszírozásból a rava-
talozó elõtti terület térkövezése is megvalósul A kivitelezési munkák folya-
matban vannak és már elérték a 70 %-os készültségi szintet, ami azt jelenti,
hogy a megadott határidõre befejezõdik a beruházás.
Felújítás teljes költsége: 28.799.057.- Ft (ebbõl a térkõ burkolat költsége ön-
erõbõl kb. 7 millió Ft).

2. Tengelic-Szõlõhegyen az Arany János utca burkolatfelújítása
A településrész legforgalmasabb utcájának kiszélesítése és aszfaltozása a Ma-
gyar Falu Programban elnyert támogatással valósult meg és július hónapban
befejezõdött. 
A 290 folyóméter hosszú utca burkolatfelújításának költsége: 40.068.388.- Ft. 

3. Jánosmajori ivóvízminõség-javító program keretében 
megvalósuló beruházás

Nagyon fontos beruházásról van szó, hiszen az ivóvíz létfontosságú az ott élõk
számára, így ezzel a beruházással sikerül a hosszú évek óta fennálló problé-
mára végleges megoldást találnunk.
Jelenleg 89 %-os készültségen van az építési munka, a befejezés határideje
szeptember közepére-végére várható. Ivóvíz beruházás esetében sok labor-
vizsgálat is szükséges, ezek folyamatban vannak, valamint zajlik a mûszeres
szabályozást vezérlõ egységének beépítése is. 
A projekt összköltsége 169.787.734.- Ft, melyet Tengelic Község Önkormány-
zata a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel konzorciumban
valósít meg a KEHOP-2.1.3-15-2016-00063. sz. pályázat keretében. A támoga-
tás mértéke 147.641.509,- Ft. 

4. A Petõfi Sándor u.3. szám alatti "kisiskola" épületének 
tetõfelújítása

JETA támogatással, valamint a támogatás összegével szinte megegyezõ önerõs
pénzbõl valósul meg. A felújítási munkák július közepén megkezdõdtek. 
A felújítás teljes költsége: 22.324.889.- Ft.
Az épület hosszú távú hasznosítása végett további felújítási munkák várha-
tók kb. 400 millió Ft. összegben, melyet 3-4 lépcsõben tervezünk megvaló-
sítani 2024 évi befejezéssel.

5. Új játszótéri eszközök beszerzése a Sportcsarnok elõtti játszótérre
Az 5 db. új játszótéri elem beszerzése és telepítése a Magyar Falu Program-
ban elnyert 4.457.000.- Ft támogatással júliusban megtörtént. Jelenleg a ha-
tósági tanúsítványokra és használatba vételi engedélyre várunk. 

6. Az általános iskola két épülete közötti udvar térkövezési 
munkáinak kivitelezése 

A Tamási Tankerület beruházása, de a 11.128.947.- Ft-os összköltség több,
mint felét az önkormányzat hozzájárulása biztosítja. A térkövezési munkák
kivitelezése megkezdõdött és várhatóan a rossz idõk beköszönte elõtt, határ-
idõre befejezõdik.

Gáncs István polgármester

Ravatalozó felújítás

Tengelic-Szőlőhegy Arany J. u. útfelújítás

Jánosmajor ivóvíz javító program

"Kisiskola" tetőfelújítás

Iskolaudvar térkövezési munkák 

Új játszótéri eszközök
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Tíz év után Önkormányzatunk ismét találkozóra hívta mindazo-
kat, akik kedvet éreztek beszélgetni, régi élményeket feleleve-
níteni az egykori tengeliciekkel és élvezni egymás társaságát. 

Mintegy 750 jelentkezési lapot, elõzetes meghívót küldtünk
szét, melyre 165-en jelezték, hogy jönnek. Végül 123-an jelen-
tek meg, így a találkozón a családtagokkal, meghívott vendé-
gekkel és a fellépõkkel együtt 330-an vettünk részt.

Az esemény ökumenikus istentisztelettel kezdõdött, majd a
napi program ismertetõje után Gáncs István polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket. Az elszármazottak részérõl 3 ven-
dég emlékezett vissza tengelici éveikre.

Fejõs Józsefné, Rikk Julianna – pedagógus, aki iskolai tanu-
lóéveit is beleszámítva 46 évet töltött a tengelici iskola falai kö-
zött. 10 éve nyugdíjas, jelenleg Szekszárdon él.

Horváth Balázsné, Lehel Ildikó – annak a Lehel Ferenc evan-
gélikus lelkésznek a lánya, aki a "templomépítõ" nevet azzal ér-
demelte ki, hogy az országot járva elõadásokat tartott és támo-

gatókat szerzett az általa megálmodott templom felépítéséhez,
amely 1937-re meg is valósult. Lehel Ildikó nyugdíjasként a Vas
megyei Sé településen él. 

Orsós Anna – többek között Fejõs Józsefné, Mülbert
György és Vetró Katalin tanítványa is volt a tengelici iskolá-
ban, akik továbbtanulását is segítették. Jelenleg habilitált egye-
temi docens, a Pécsi Tudományegyetem Romológia és Neve-
lésszociológia Tanszék vezetõje.

Az ebédet mûsor követte, melynek során láthattuk az óvodá-
sok mûsorát, bemutatkoztak a citera- és gitárszakkörösök, nó-
táztak az Öregfiúk, végül a Medinai Tamburazenekar adott mi-
ni koncertet az összetartozásról és a gyökerek fontosságáról. A
jó hangulat jeleként a közönség még táncra is perdült.

Jó volt együtt lenni, örülni a közös emlékeknek és ismét tud-
ni egymás dolgairól. Találkozzunk még! Jó volna megõrizni ezt
a hagyományt!

Pámer Ildikó és Tóthné Csapó Sára szervezõk

OTTHONRÓL HAZA
Elszármazottak találkozója - Tengelic, 2022. június 25.

Fotó: BRM
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Az augusztus 20-ai állami ünne-
pen a nemzeti színû szalaggal
átkötött kenyérrel fejezzük ki,
hogy az élet és a haza összekap-
csolódik. Az új lisztbõl készült kenyér az
ünnepi asztal ékessége lett, és jelképévé
vált az államiság ünnepének. Minden év-
ben a Szent István napi kenyérversenyen
dõl el, hogy melyik kenyér érdemli ki azt
a kitüntetést, hogy az ország elsõ számú
kenyere legyen.

A Magyar Pékszövetség hagyományai-
hoz híven idén tizenegyedik alkalom-
mal meghirdette a Szent István napi Ke-
nyérversenyt. Az elsõ körben ötvenhat
termék nevezett három kategóriában,
melyeket a selejtezõn egy ötfõs szakmai
zsûri értékelt. Óriási megtiszteltetés-
ként idén polgártársunk, Kászpári 
Károly pékmester, a Magyar Pékszövet-
ség elnökségi tagja is a zsûritagok egyi-
ke volt. A zsûrizés során az ítészek a 
Magyar Élelmiszerkönyv elõírásának
megfelelõen vizsgálták a kenyereket, 
különös tekintettel a minõségi jegyek-
re, a héjazat, a bélzet, az illat, íz és aroma
vonatkozásában. 

A verseny elsõ és legfontosabb kate-
góriája az államalapítás ünnepére készü-

lõ alapélelmiszerünk. A Szent István na-
pi kenyér alapfeltétele volt, hogy a ke-
nyér a Magyar Élelmiszerkönyv elõírása
szerint készüljön lisztbõl, hagyományos
kovászos technológiával, kizárólag ha-
zai, természetes alapanyagok felhaszná-
lásával. Ebben a versenyszámban a ki-
lenc legjobb kenyeret értékeli a zsûri.
Az elsõ helyezést elért Szent István napi
kenyeret augusztus elején, az állami ün-
nepségek központi sajtótájékoztatóján,

a Parlamentben mutatják be a
nagyközönség számára. 

A Magyar Pékszövetség szak-
mai versenyén, csak azok tud-

nak igazán sikeresek lenni, akik fejlesz-
tenek, idõt és energiát fordítanak a fo-
lyamatos tanulásra. A magyar pékek el-
hivatottságát mutatja, hogy még a ne-
héz idõk ellenére (háborús helyzet, a
gazdasági válság, folyamatosan emelke-
dõ költségek, szabályzati rendszerválto-
zások) is helyt állnak és kiemelt helyen
kezelik a termékfejlesztést. 

A megmérettetésen a szakma képvi-
selõi nemcsak arra fordítottak energiát,
amire szükség volt, hanem tettek egy
bátor lépést és a jövõbe tekintettek. En-
nek egyik oka, hogy a pékek felismer-
ték, a fogyasztókat csak minõségi ter-
mékek elõállításával és újdonságok be-
vezetésével lehet megtartani. A péksé-
gek, akik részt vesznek a kenyérverse-
nyen, megteremtik maguknak a lehetõ-
séget, hogy termékeiket népszerûsít-
sék, új fogyasztói körrel bõvüljenek, hi-
szen ez egy remek lehetõség arra, hogy
az Ízek Utcája rendezvényen személye-
sen is találkozzanak a fogyasztókkal.

Forrás: GasztroMagazin

AZ OORSZÁG KKENYERE

A hónap költõje:

BELLA ISTVÁN
(1940. aug. 07. – 2006. ápr. 20.)

Nyár
Megfojt e súlyos ragyogás,
amit torkomra ráfon
e nyári ítélethozás
sugarakból, virágból.

Szomjuk nem lehet oltanom.
A nagy forróság földönt.
Az ég, a kéklõ oltalom,
itt züllik a mezõkön.

Befele lát már csak szemem,
de így is egyre látom:
tétova lepke, szerelem,
izzik egy zöld faágon.

A nyár, bokáig meztelen,
kövek parazsán lépdel.
Közelrõl asszonyarca van.
Mint te, olyan egészen.
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ORVOSI
RENDELÕ

PETÕFI
SÁNDOR
FALUHÁZ

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

NYITVA TTARTÁS

Hétfõ 14:00 – 19:00
Kedd Zárva
Szerda 08:00 – 12:00 és

14:00 – 18:00
Csütörtök 09:00 – 12:00 és

13:00 – 19:00
Péntek 13:00 – 19:00
Szombat 14:00 – 19:00
Vasárnap Zárva) 

Elérhetõségek:
Pámer Ildikó

06-30/9964130.
E-mail:

tengelicifaluhaz@freemail.hu
facebook.com/faluhaztengelic

Rendszeres programok
minden csütörtök 14 óra:
Nyugdíjas klub
minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.

Augusztusi programok

Az augusztus 29-re 
tervezett szabadtéri

elõadás elmarad.
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CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.

Hétfõ 09:00 – 15:00
Prevenciós rendelés: 

12:00-14:00-ig
Szerda 08:00 – 12:00
Csütörtök 08:00 – 12:00
Péntek 08:00 – 12:00

Tengelic-SSzõlõhegy
Kedd 08:00 – 10:00
Elõzetes telefonos bejelentkezéssel,

legkésõbb hétfõn 15 óráig

FOGORVOS

Tengelic, Rákóczi u. 8. 
Rendelési idõ:

kedd: 114:00-116:00 óóra
Csak elõzetes idõpont 

egyeztetéssel
Tel: 006-220/398-44521

Csecsemõ ttanácsadás
Kedd 10:00 –– 112:00

Idõpont egyeztetés szükséges.
Szepptemmberr 227-ttõl 

aa vvéddõnnõi tteennddõket 
Kirrály EErrikaa llátjaa eel.

Iskolaorvosi rrendelés
Nincs

Belgyógyászati sszakrendelés
Nincs

Házigondozó
Müller Tamásné (06-30/509-

8577), Kutlák Szilvia
(06-20/492-4450) és Csókáné

Korsós Anikó (06-20/492-4450)

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva ttartás: 

Hétfõ: 10:00 - 13:00
Kedd: 08:00 - 10:00
Szerda: 08:00 - 11:00
Csütörtök: 08:00 - 10:00
Péntek:     07:30 - 09:30

Ügyelet
Paks, TTolnai uu. 22. ssz.

Telefon: 75/410-222.
Hétköznapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Hétvégén (pénteken 16.00-tól
hétfõn reggel 08.00-ig) és
ünnepnapokon folyamatosan,
24 órában.

***

ZÖLD HÍREK
Zöld Hírek címmel új rovat indul a Tengelici Hírmondóban
melynek célja az, hogy felhívja a figyelmet a környezetvéde-
lemre és a klímaváltozásra, valamint tanácsokat adjon arra vo-
natkozólag, hogy mit tehetünk mi egyénileg környezetünk meg-
óvásáért.

Elsõként a szelektív hulladékgyûjtés fontosságára szeretnénk
felhívni a figyelmet. A szelektív hulladékgyûjtéssel csökkenthet-
jük kommunális kukánk újrahasznosításra nem kerülõ hulla-
dékmennyiségét. A megfelelõen szelektíven gyûjtött hulladék-
ból megfelelõ technológia segítségével új termékek vagy ter-
mék alapanyagok készülhetnek. Ezzel csökken a gyártás ener-
giaigénye, és csökken a környezeti ártalom. Csökkentjük az el-
sõdleges nyersanyagok, pl. a fa felhasználását.

Mit lehet tenni a szelektív kukába (kék és sárga):

 Mûanyag (pl. ásványvizes, üdítõs, PET, egyéb flakonok és
ezek lecsavart kupakjai, tejfölös- és  joghurtos poharak,
szennyezetlen mûanyag szatyrok )

 Tiszta csomagoló fóliák, fém- és aludobozok (sörös, üdí-
tõs, konzerves)

 Papír (újság és karton), illetve a kombinált csomagoló-
anyagok (pl. tejes és gyümölcsös)

Mire figyeljünk? Az újrahasznosítható anyagok tisztán, elöb-
lítve, laposra taposva/hajtogatva kerüljenek a gyûjtõzsákba.
Fontos, hogy a szelektíven elõválogatott hulladékok közé üve-
get ne helyezzünk. Az üveghulladék gyûjtésére külön konténer
áll rendelkezésre.
Mi nem gyûjthetõ szelektív hulladékgyûjtõbe? 
Zsíros, szennyezett ételmaradékos papírok  (pl:pizzás doboz,),
hõpapírok (blokk, nyugta), használt egészségügyi papír (pl:
zsebkendõ, szalvéta, betét), pelenka, mûanyag borító, kazetta,
cd, mûanyag játékok, fogkefe, csipszeszacskó, hungarocell, sík-
üveg, villanykörte, szemüveg, neoncsõ, orvosságos és veszé-
lyes anyagokat tartalmazó üvegek.
Azt a szelektíven gyûjthetõ hulladékot, amit szelektív hulladék-
gyûjtõbe nem tehetünk, a lakcímünkhöz hozzárendelt hulla-
dékudvarba egy bizonyos mennyiségig ingyen letehetünk. 

Tolnai Lászlóné jegyzõ
ÜGYVÉDI 

FOGADÓÓRA
Dr. Horváth Tamás Miklós
ügyvéd (telefon: 06-30/
237-4066) minden hónap
elsõ és harmadik keddjén
13:00 – 17:30 óra között
ügyvédi fogadóórát tart a
Polgármesteri Hivatalban.

FIGYELEM!

Továbbra is várjuk ter-
vezett fotókiállításunk-
ra az olyan régi családi
képeiket, melyeket szí-
vesen megosztanának a
nagyközönséggel visz-
szapillantásként a múlt-
ba és emlékezve hajdan-
volt szeretteinkre.


