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Szüreti felvonulás ❖Bad Times koncert ❖Értéktár Bizottság: Fotó- és alkotói pályázat
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FALUHÁZ PROGRAM

Erdélyi József: Kék katáng

Nyár van... Azóta learattak,
s a tarlott földeken

keresztben szárad a sok kéve,
mint annyi holttetem.

Az erdo"bo"l kiszáll a gerle,
dézsmálja a szemet.

Vadgalambként suhan a szerelmem,
s tekinti földemet...

A du"lo"kön hajnali harmat,
futó zápor után

csillagvirágok özönével
rajong a kék katáng.

De az ártatlan kék virágok
elhervadnak hamar:

kegyetlen nap vakítja o"ket
lángsugaraival.

Mint Dárius Király a síró,
kékszemu" foglyokat

tüzes nyárssal, pórázon tartva
érzékeny ajkukat...

HÍRES EMBEREK GONDOLATAI 
AZ IDO"RO"L

Ostoba piktor az idõ; mentõl jobban dolgozik az arcképün-
kön, annál jobban elrontja azt. Jókai Mór

❖❖❖

Az ember nem fordulhat nyugodt szívvel a jövõ felé anélkül,
hogy megértené és vállalná a múltat.

Guillaume Musso francia író

❖❖❖

Elmúlhatunk, de cselekedeteink nem tûnnek el nyomtalanul,
örökké élnek az örökké tartó eredményekben és következmé-
nyekben. Vándorok vagyunk, de lépteink nyomát nem fújja
el a szél, semmi sem történhet, ami nem a múlt következése
lenne, hiszen a jövõ is csak a múlt folytatása.

Jules Verne francia író

❖❖❖

Minél távolabbra tekintünk hátra, annál messzebbre látunk
elõre. Winston Churchill brit politikus

❖❖❖

Sohasem igazodunk a jelenhez. Jobban értékeljük a jövõt,
úgy érezzük, mintha túl lassan jönne el, szeretnénk meggyor-
sítani a bekövetkeztét. Ugyanakkor a múltat idézzük, szeret-
nénk feltartóztatni, szerintünk nagyon gyorsan múlik el...
Aki átvizsgálja a gondolatait, észreveszi, hogy azok csak a
múlttal vagy a jövõvel foglalkoznak. Alig gondolunk a jele-
nünkre, akkor is csak olyanformán, mintha azt akarnánk ki-
deríteni, hogy mit is teszünk majd a jövõben. Tulajdonképp
sohasem élünk igazán, csak reménykedünk, hogy majd még
élünk. Blaise Pascal francia tudós, filozófus 
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A Tengelici Települési Értéktár Bizottság által meghirdetett Év település értéke programsorozat,

köztük Kiss István szobrairól fotók készítése, ill. az alkotói pályázat folytatódik! Az idõközben

elkészült fotókat, alkotásokat a bizottság tagjaihoz lehet eljuttatni szeptember 12-ig!
A fotó- és alkotókiállításra szeptember 24-én 17 órakor kerül sor a Faluházban. 

Reméljük, hogy megvalósulhat programunk!

Tengelici Települési Értéktár Bizottság

FELHÍVÁS
fényképek és alkotások készítésére

kicsiknek és nagyoknak!
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ORVOSI
RENDELÕ

PETÕFI
SÁNDOR
FALUHÁZ

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

NYITVA TARTÁS

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

augusztus 14. - 20 óra: 

Bad Times koncert
Lásd a 2. oldali plakátot.

Szeptemberi elõzetes

szeptember 4. 

Szüreti felvonulás
Lásd az 1. oldalon a plakátot.
További részletek a késõbb
megjelenõ hirdetményekben.

Idõsek Napi ünnepség.
Részletek a 3. oldali plakáton.
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CSALÁDORVOS
Dr. Dömötör Zita

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

7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.

Július/augusztus hónapban a
doktornõ helyettesítési kötele-
zettségei miatt a rendelés ide-
iglenesen a következõképpen
alakul Tengelicen:

Tengelic
Hétfõ 09:00 – 15:00
Szerda 08:00 – 12:00
Péntek 08:00 – 12:00

Tengelic-Szõlõhegy
Kedd 08:00 – 10:00
A rendelés csak idõpont egyez-
tetéssel a 74/432-200 telefon-
számon vehetõ igénybe. 

FOGORVOS
Tengelic, Rákóczi u. 8.

szám alatti rendelõben.
Rendelési idõ:

kedd: 14:00-16:00 óra
Csak elõzetes idõpont 

egyeztetéssel
Tel: 06-20/398-4521

Csecsemõ tanácsadás
Kedd 10:00 – 12:00

Iskolaorvosi rendelés
Nincs

Belgyógyászati szakrendelés
Nincs

Házigondozó

Müller Tamásné (06-30/509-
8577) és Kutlák Szilvia

(06-20/492-4450) és Csókáné
Korsós Anikó (06-20/492-4450)

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva tartás: 

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, Tolnai u. 2. sz.
Telefon: 75/410-222.

Hétköznapokon: 16 órától
másnap reggel 8 óráig
Munkaszüneti napokon és
ünnepnap: 8 órától másnap
reggel 8 óráig (24 órás ügyelet).

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI
ÜLÉS ÖSSZEFOGLALÓ

A nyári szabadságolásokra való tekintettel július
hónapban nem volt képviselõ-testületi ülés.

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

KÖZÉRDEKÛ
Tisztelt Lakosság!

Településünkön az elmúlt idõszakban sokan fogtak bele ingat-
lanaik szépítésébe, az épületek vagy kerítések felújításába.

A településkép védelmérõl szóló 16/2017.(XI.30.) önkor-
mányzati rendelet 2018. január 1-jén lépett hatályba, mely
rendelet 19.§ (1) bekezdés alapján településképi bejelenté-
si eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:

a) lakóterület és településközpont vegyes terület öveze-
tén belül épület közterületrõl látható homlokzatán
elõtetõ, védõtetõ, ernyõszerkezet építése, meglévõ
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsítése,
bõvítése, megváltoztatása;

b) lakóterület és településközpont vegyes terület öveze-
tén belül meglévõ épület utólagos hõszigetelése, a
homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületkép-
zésének megváltoztatása, tetõhéjalás cseréje, kivéve
a meglévõ héjazat visszaépítése;

c) lakóterület és településközpont vegyes terület öveze-
tén belül meglévõ épület homlokzatán, tetõzetén nyí-
lászáró méretének, anyagának, osztásának megvál-
toztatása, nyílászáró beépítése;

d) lakóterület és településközpont vegyes terület öveze-
tén belül közterületrõl látható kerítés építése, meg-
lévõ felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerûsí-
tése, bõvítése;

e) faluközpont területén belül cégér, cégtábla elhelye-
zése;

f) meglévõ, helyi védelem alatt álló épületen nyílászáró
cseréje;

g) település területén reklámok és reklámhordozók el-
helyezése

h) meglévõ építmények rendeltetésének részleges, vagy
teljes megváltoztatása, illetve a rendeltetési egységek
számának megváltoztatása."

Abban az esetben, ha T. Ingatlantulajdonos a fenti esetek
alapján az ingatlanát felújítja, illetve a jövõben azt tervezi, a
tervezett munkálatokat a Tengelici Polgármesteri Hivatal-
ban kötelezõen be kell jelentenie az arra rendszeresített for-
manyomtatványon. 

Felhívom a figyelmet, hogy a településképi bejelentési eljá-
rás lefolytatása nélkül végzett építési tevékenység település-
képi kötelezési eljárást vonhat maga után, melynek be nem
tartása esetén településképi bírság szabható ki. 

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét!

Tengelic 2021. július 5.
Gáncs István polgármester


