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KÖZÉRDEKÛ
A TENGELIC-SZÕLÕHEGY 

SZENNYVÍZELVEZETÉSE PROJEKT

nyitó eseményeként 

LAKOSSÁGI FÓRUM 
megrendezésére kerül sor a beruházás kivitelezõje 

és a leendõ üzemeltetõje részvételével.

A Lakossági Fórum idõpontja:
2020. augusztus 24. (hétfõ) 17 óra

Helyszín:
Tengelic-Szõlõhegy Kultúrház, Ady E. u. 1.

Kérünk minden érintett háztulajdonost, hogy a minél gördülékenyebb
megvalósítás és a pontos tájékoztatás/tájékozódás végett feltétlenül ve-
gyenek részt a megbeszélésen, ahol az összes, beruházással kapcsolatos
kérdésükre elsõ kézbõl kaphatnak választ.

A téma fontosságára való tekintettel jelen meghívót minden ingatlanhoz
írásban is eljuttatjuk.

Amennyiben valakiknek nem áll módjában a fórumon részt vennie, vagy
további információra van szüksége, azok a beruházás teljes ideje alatt a ki-
vitelezõ által mûködtetett projekt irodához fordulhatnak az Önkormány-
zat Tengelic-Szõlõhegyi helyiségében (Tengelic-Szõlõhegy, Ady E. u. 2.)

Gáncs István polgármester

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

Szennyvízberuházás Erzsébet tábor Nyáresti zenés találkozó

Reményik Sándor: 

A Mindennapi kenyér

Amit én álmodom
Nem fényûzés, nem fûszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevõ falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhezõ szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem cifraság a szûrön,
Nem sujtás a magyarkán,
Nem hívságos ünnepi lobogó,
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem pompázom, de szükséges vagyok.

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Ha tollat fogok: kenyeret szelek.
Kellek, tudom. Kellek nap-nap után,
Kellek, tudom. De nem vagyok hiú,
Lehet magára hiú a kenyér?
Csak boldog lehet, hogy megérte ezt.
Kellek: ezt megérteni egyszerû,
És - nincs tovább.

Az álmom néha kemény, keserû,
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,
De benne van az újrakezdés magja,
De benne van a harchoz új erõ, -
De benne van az élet.
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Iskolai hírek - 2020. július

Egy-egy napos természetközeli kirándulások
A járványügyi korlátozások feloldásával június végén lehetõség adódott a tavaszra tervezett kirándulások 

lebonyolítására, bepótlására, melyeknek az utazási költségét önkormányzati-alapítványi támogatás biztosította.

Alsós osztályaink kedvelt úti célja évek óta a Somogy megyei Zse-
licben megbúvó Patca település. Az itt mûködõ „Katica tanya”szám-
talan látnivalóval, érdekességgel, izgalommal, élménnyel kecseg-
tet. Elsõ osztályosaink június 29-én töltöttek el itt egy csodás na-
pot Szekeres Andrea osztályfõnök és Klem Ivett kíséretében.

Harmadik-negyedik osztályosaink májusban tervezett erdei
iskolai tábora a járványhelyzet miatt elmaradt. A június 25-
én, Lengyel-Annafürdõ rengetegében eltöltött nap így is fe-
ledhetetlen emlékekkel zárult. Kísérõik Farkas Zsuzsanna
osztályfõnök és Havasiné Pete Ildikó voltak.

Nyári Napközi 
Erzsébet-tábor Tengelicen

Az "Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány" felhívására nyertes pályázatot nyújtott be
intézményünk, melynek keretében 2020. július 6-10. között tizennyolc, fõként alsós résztvevõvel szervezhettünk

immáron másodízben helyi napközis tábort.

A Kolep Ingrid táborvezetõ, és segítõje Havasiné
Pete Ildikó által összeállított tematikus program
minden napra tartogatott valami érdekeset, izgal-
masat, az önfeledt kikapcsolódás, élményszerzés
mellett gyakran próbára is téve a résztvevõket.

A tábor elsõdleges helyszíne az iskola, a sportcsarnok és az iskolaudvar volt,
de lovaskocsin Júliamajorba is ellátogattak. Az öt nap során a tanulók számos
önismereti, közösségépítõ élménypedagógiai játékot ismertek meg, emellett
a kreativitás fejlesztése, a hagyományõrzés és újabb sportos mozgásformák
megismertetése is a program kiemelt része volt.

Az utolsó napon a csoport busszal Pörbölyre, a Gemenci
Ökoturisztikai Központba látogatott. Megtekintették a Ge-
menc kincsei kiállítást, de az igazán várt program az erdei
kisvasút volt, mely a fák között megbújva, az aznapi forró-
ságban, az erdõ varázsán túl igazi felüdülést is jelentett. Nyá-
ri táborról lévén szó a program kihagyhatatlan kelléke volt
a hûsítõ fagyizás, amibe még kis dinnyézés is belefért. S
hogy a napok gondtalanul teljenek, azt a napi négy étkezés-
bõl álló menü alapozta meg, melyért köszönet illeti Szinger
Melinda élelmezésvezetõt és az önkormányzati konyha va-
lamennyi dolgozóját. Külön is köszönetet mondunk segítõ-
inknek, nevezetesen Várnai Béla falugondnoknak, Pete
Jánosnénak, Pámer Ádámnak, Sági Ildikónak, akik munká-
jukkal tették sikeressé, és Osztermájer Gyõzõnek, aki dinnye
adományával járult hozzá a tábor lebonyolításához.

Szijártó József tagintézmény vezetõ
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Az Evangélikus 
Gyülekezet hírei

Már hivatalosan is lehet templomi is-
tentiszteletet tartani vasárnaponként.

Kezdés 9 óra 30 perc

Adományok a következõ 
bankszámlára utalhatók:

Tengelici Evangélikus Egyházközség
70600085-10000537

ehelyett …

… vadátjáró
az M6-os 

autópálya fölött

Élve a Koronavírus-járvány miatti korlátozások jelentõs mérséklése adta le-
hetõséggel, Önkormányzatunk szabadtéri koncerttel kedveskedett a közös-
ségi programokat már régóta hiányoló lakosoknak. 2020. július 18-án 19 órai
kezdettel a szekszárdi ALISCA BRASS BAND adott kötetlen hangulatú koncer-
tet az iskola udvarán. Az öröm kölcsönös volt: a zenekar végre közönség elõtt
játszhatott, miközben a hallgatóság élõben, egymás társaságát immáron tény-
legesen is élvezve hallgathatta a fúvószene remekeit. Hangulatfokozásként a
szervezõk a megjelenteket hûsítõ fröccsel és üdítõ itallal is kínálták.

Sajnálatos módon talán ez a koncert volt az idei utolsó közösségi rendez-
vény, hiszen a járvány második hulláma további óvatosságra ad okot. De
azért bízzunk a helyzet lényeges javulásában, ami változást hozhat. BRM

MASZKMENTES NNYÁRESTI ZZENÉS
TALÁLKOZÓ
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PETÕFI
SÁNDOR
FALUHÁZ

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

NYITVA TTARTÁS
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

Rendszeres pprogramok
minden csütörtök 14 óra:

Nyugdíjas klub

minden csütörtök 17 óra:
Az Alkotó-mûhely foglalkozása.

Augusztus hhónapban nnem
várható rrendezvény.
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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.

VÉLEMÉNYEK, TAPASZTALATOK 
KORONAVÍRUS IDEJÉN ÉS UTÁNA

Júniusi számunkban olvasóink osztották meg gondolataikat a
Koronavírus okozta új élethelyzetrõl, személyes érzéseikrõl és
a kényszerû „újratervezésekrõl”. Ezúttal közismert személyek
vallanak arról, hogy bennük milyen gondolatokat indított el
ez a világjárvány. 

Grétsy László nyelvész, nyelvmûvelõ:
– Elég idõs vagyok már ahhoz, hogy megtanuljam: a többség
ilyen vészhelyzetben ösztönösen segíteni akar, akár még ere-
jén felül is, de mindig vannak olyanok, akik kihasználják az
ilyenkor adódó „lehetõségeket” (hamisított, felhasználásra al-
kalmatlan fertõtlenítõszerek piacra dobása, bajbajutott csa-
ládtagok kisegítésére pénzkicsikarás idõs emberektõl, stb.).
Szerencsére a mérleg mégis a jó szándékú emberek felé billen.

Szegvári Katalin újságíró, TV-s mûsorvezetõ:
– Most ez olyan, mintha egy halálos vírusról szóló sci-fi mozi
szereplõi lennénk. Azt gondolom, hogy némiképp mindenki-
nek sérül a lelke, és talán majd ezek a sérült lelkek megértõb-
bek, elfogadóbbak lesznek a másik sérült lélekkel, és ettõl él-
hetõbb lesz a világ. Gyakorlati szempontból pedig nagyon
örülnék annak, ha a turizmus visszatérne valamilyen régebbi
kerékvágásába. Az ugyanis nem normális dolog, ahogyan az
utóbbi idõkben az utazók megszállták a világot. Rómában pél-
dául kibírhatatlanná vált már a tömeg, a népszerû helyeken
biztonsági õrök hajtják folyamatosan az egymást taposó em-
bereket, hogy „tovább, tovább”.

Juhász Árpád geológus: 
– Most sokan lelkendeznek, hogy tisztább lett a levegõ, és ná-
lunk a Mátrából esetleg látni lehet a Tátrát. A földi légkörön
azonban ez a pillanatnyi fellélegzés nem segít, más a léptéke
ezeknek a folyamatoknak. Nekem az a példa jut eszembe, ami-
kor megy valaki az autópályán 180-nal, aztán bedugul a pálya,
lassítani kell, már látszik a baleset felborult autókkal, esetleg
halottakkal. Ezt elhagyva azonban ismét beletapos a gázba tel-
jes erõvel. Szerintem az emberiség sem fog tanulni mindab-
ból, ami most történt velünk.

Novotny Zoltán újságíró, sportújságíró:
– Eddig nagyon fegyelmezetten viselkedtünk, betartottuk a
szabályokat, vigyáztunk magunkra és egymásra. Most azonban
úgy látom, hogy túlságosan „belazultunk”, a távolságtartást és
a maszkviselést is sokan már hanyagolják, márpedig a vírus itt
van közöttünk. Ami engem még zavar, hogy a járvány dekla-
ráltan és tényszerûen is fõként az idõseket sújtja: a fiatalok és
az idõsek közötti ellentét mindig is jelen volt a társadalomban,
de a járvány miatt ez most felerõsödött, ami rossz érzés.
Eszembe jut egy történet a 70-es évekbõl, amikor állítólag a
Képes Sort szerkesztõségében éppen az öregek kiebrudalásá-
ra buzdított egy ifjabb kolléga. Ekkor a fõszerkesztõ azt mond-
ta neki: „Tudod mit, kezdd otthon apáddal!”

(Forrás: Színes RTV újság)

Mentovics Éva:
Libben a Nyárlány

Tarka kötényben
libben a Nyárlány,
napsugár csillan
illatos fátylán.
Pázsitok selymén
surran a lépte,
nyár tüze játszik,
csillan szemébe'.
Pitypangot pelyhez,
bokrétát bolyhoz,
lepkéket röptet
minden bokorhoz.
Lenge hajában
bódító bodza,
nyár kacagását
gyûjti csokorba.

ORVOSI
RENDELÕ

CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

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

7054 Tengelic
Rákóczi u. 8.

Rendelési iidõ:
Tengelic

Hétfõ 09:00 – 15:00
Kedd Csak TT-SSzõlõhegyen
Szerda 08:00 – 12:00
Csütörtök 08:00 – 12:00
Péntek 08:00 – 12:00

Tengelic-SSzõlõhegy

Kedd 08:00 – 10:00
Elõzetes iidõpont eegyeztetéssel

FFOOGGOORRVVOOSS
Tengelic, Rákóczi u. 8.

szám alatti rendelõben.
Rendelési idõ:

kedd: 009:30-117:00 óóra

(Sürgõs esetben a szolgál-
tatás a dunaszentgyörgyi,
vagy a gerjeni rendelõben
is igénybe vehetõ.)

Csecsemõ ttanácsadás
Kedd 110:00 –– 112:00

Iskolaorvosi rrendelés
Csütörtök 11:00 - 12.00

Belgyógyászati sszakrendelés
Szerda 10:00 - 12:00

Házigondozó
Müller Tamásné (06-30/509-

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

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva ttartás: 

Hétfõ: 10:00 - 14:00
Kedd: 08:00 - 11:00
Szerda:  08:00 - 12:00
Csütörtök: 08:00 - 12:00
Péntek:        08:00 - 12:00

Ügyelet
Paks, TTolnai uu. 22. ssz.

Telefon: 75/410-222.
Hétköznapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és
ünnepnap: 8 órától másnap
reggel 8 óráig (24 órás ügyelet).


