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TARTALOMBÓL: Képviselõi fogadóórák ❖ Célegyenesben az Egészségház felújítása ❖ „Vár a megye” rendezvény - Kölesd
… így kezdõdött …

SAJTÓKÖZLEMÉNY (2015.08.06.)
MEGKEZDÕDTEK A „TENGELIC KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ EGÉSZSÉGHÁZ
FEJLESZTÉSE” CÍMÛ PROJEKT KIVITELEZÉSI MUNKÁI
2015. áprilisában 26,5 millió forint támogatásban részesült az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott DDOP-3.1.3/G-14-20140084 azonosító számú, „Tengelic községben található Egészségház fejlesztése” címû pályázat. A projekt esetében 2015. július 15-én megkötésre került a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerzõdés. 2015. július 17-én a munkaterület átadással megkezdõdtek a kivitelezési munkák.
Tengelic Község Önkormányzata az egészségügyi alapellátás színvonalának javítása érdekében a háziorvosi rendelõk és a védõnõi tanácsadó fejlesztését határozta el a fenti projekt keretében. Az épület infrastrukturális fejlesztése során az épület belsõ átalakítása, felújítása valósul meg a háziorvosi és védõnõi részlegben, illetve a szervesen hozzájuk kapcsolódó várótermekben, mellékhelyiségekben. A bejárati szélfogó megszûntetésre kerül,
mely által az orvosi rendelõk váróterme megnagyobbodik, kényelmes áthaladást, várakozást biztosítva az ellátottak számára. Az épület nyugati oldalán elhelyezkedõ középsõ orvosi rendelõben kialakításra kerül egy új, gipszkarton fallal lehatárolt raktár. Az épületben
új csempe-, és aljzatburkolatok kerülnek kialakításra. A belsõ, illetve az épület északi oldalán található nyílászárókat új, fa nyílászárókra cserélik. A védõnõi tanácsadóhoz tartozó
bejárati ajtót szintén kicserélik. A nyílászárók cseréjét követõen, az épület energetikai hatékonysága növekedni fog a kedvezõbb fûtési feltételeknek köszönhetõen. Az épület felújítással érintett részein komplett belsõ festés valósul meg. Az épület nyugati homlokzatát vakolatjavítás után homlokzatfestékkel, míg az épület északi, déli, keleti homlokzatát
vakolatjavítás után, 1,5 mm vastag dörzsvakolattal látják el. Az orvosi rendelõkhöz tartozó váróból balra nyíló mosdó teljes körû, komplex akadálymentesítéssel felújításra kerül.
Az eszközállomány elavult, így az állomány cseréje idõszerûvé vált. Az új orvosi és védõnõi minimumfeltételeket szolgáló eszközök a minõségi változást segítik elõ a mai modern kornak megfelelõen. Az egyéb kapcsolódó bútorzatok a várótermek, rendelõk és tanácsadó komfortosabbá tételét szolgálják. Az eszközök beszerzése nemcsak az ellátottak
érdekeit szolgálja, hanem az Egészségházban dolgozók munkafeltételeit is javítják.
A projekt átfogó célja Tengelic község társadalmi versenyképességének, a helyi lakosok életminõségének, egészségi állapotának javítása, optimalizálása. Az Egészségház fejlesztése által az esetek ellátása a jövõben modernizált infrastruktúrával ellátott, felújított
épületben történik meg, melynek eredményeként tovább nõ az egészségügyi szolgáltatások népszerûsége a településen. Az épület felújításával, a szolgáltatások minõségének
javításával a társadalmi esélyegyenlõség is tovább fokozódik.
Szentes Zsanett projektmenedzser, Szekszárd

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK SZEPTEMBERBEN
Kajsza Béla alpolgármester elsõsorban külterületi – kivéve Szõlõhegy lakosok - számára telefonos egyeztetés alapján: 30/978-0777
Helyszín: Jánosmajor Fõ u. 14. Kultúrház
Júliamajor Kultúrház
Bátainé Réti Márta elsõsorban a szõlõhegyi lakosok számára szeptember 16-án (szerda) 16:30 – 17:30 óráig
Helyszín: Tengelic – Szõlõhegy Kirendeltség épülete,
József A. u. 1.
Müller Tamásné szeptember 9-én (szerda) 10.00-11.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház
Szijártó József szeptember 7-én (hétfõ) 17.00-18.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház
Gáncs Tamás József szeptember 18-án (péntek) 16.0017.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház
Kászpári Károly szeptember 28-án (hétfõ)
18.00-19.00 óráig
Helyszín: Tengelic Faluház
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NYÁRI EMLÉKEK AZ EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZETBÕL

A tengelici evangélikus gyülekezet ezen a nyáron két gyerekalkalmat tartott. Július utolsó hetében három délelõtt az óvodások számára nyílt ki a világ. Csodálkozó címû programunkon
sok játékkal, énekléssel, barkácsolással, bibliai történettel, kalanddal, állatsimogatóval, zöldség-gyümölcs képekkel – amiket
tízóraira aztán el is fogyaszthattak – vártuk a kicsiket.

A hagyományos Szivárvány Gyerekhét nevû napközis táborunkba – amit minden évben augusztus
elsõ teljes hetében tartunk - az elsõ osztály elvégzése
után jöhettek a lurkók. Sokféleképpen dolgoztuk fel
a kapcsolatok témáját.
Volt élménypedagógiás foglalkozás, lovaglás és íjászat, lézercsapda, habparti, kézmûvesség, újrahasznosítás, ügyességi- és csapatjáték. Párszor a napos
idõben is elég vizesek lettünk, és jó sokat futottunk
gyerekek-felnõttek egyaránt. Megismerhettük Max
Lucado szívet melengetõ famanó-történeteit, és a
Biblia tanácsait a kapcsolatainkhoz.
A menzán minden nap finom ebéddel vártak
minket. Idén is nagyon élveztük Róka Szabolcs lantmûvész és mesélõ interaktív elõadását, és a Frissten
Kft. által készített finom táborzáró pizzát.
A sokak által összegyûjtött rengeteg színes kupakból örömmel készítettük el saját oltárképünket.
Aki még nem látta, szeptember végéig megtekintheti a gyógyszertár elõtti tornácon.
Mindenkinek minden segítséget, felajánlást, imádságot ezúton is köszönünk! Találkozunk jövõre veletek ugyanitt!
Füller Mihály evangélikus lelkész

ITT VAN Szeptember:
AZ O”õSZ,
ITT VAN ÚJRA…
szelõ és Szent Mihály hava
A magyar kalendáriumokban õszelõ havaként is említik
szeptembert, ami nem szorul különösebb indoklásra. Szent
Mihály is névadónak számít, akinek ünnepét a hónap utolsó
elõtti napján, 29-én üljük. De elõfordul az õsi magyar

megjelölés, a Földanya hava elnevezés, mint ahogy Mérleg
havaként is számon tartják szeptembert.
Szeptember nemcsak a szüret kezdetének, de a szüreti
felvonulások, szüreti bálok idõszaka is.

(A képek illusztrációk, a Tengelici Szüreti Felvonulás és Bál képeit a honlapon láthatják majd, az eseményrõl szóló beszámolót pedig következõ számunkban olvashatják.)

A hónapot a kiegyensúlyozottság jellemzi, amihez jó években a beérõ gyümölcsök bõsége is társul. Ezt az egyensúlyt érzékelteti a 23-ára esõ õszi napéjegyenlõség, és ezt sugallja a természet azzal is,
hogy a tavasztól végzett munka ilyenkor
kapja meg jutalmát a beérõ termésben:
szeptember a szüret kezdetének, a gyümölcsszedésnek az idõszaka. És ne feledjük: miközben folyik a gyümölcsök begyûjtése, a hónap elsõ napja hagyományosan
az õszi búza és a rozs vetésének kezdete.
Szeptember elseje idõjós napnak is szá-

mít: ha esik, gyenge lesz a tél. Ha viszont
5-én, Viktor napján süt a nap, akkor hosszú, kellemes õszre számíthatunk. Két
Mária-nap követi egymást: ha 8-án kellemes, meleg éjszakát élünk, az finom bort
érlel – de ha hidegre fordul az idõ, savanyú lesz a a szõlõ leve. A 12-ei Mária-nap
Szûz Mária névünnepe, jeles búcsúnap –
és a megfigyelések szerint ekkor indulnak útra a fecskék. A szõlõsgazdák számára kritikusnak számít 21-e, Máté napja is:
ha tiszta az idõ, az sok és jó bort ígér. Vencel napján, 28-án ne keseregjünk, ha esik

– ez szép tavaszt ígér a következõ évre.
Ha pedig Szent Mihály lova deres (29-én),
az behozza a telet.
„Szent György vetkõztet, Szent Mihály
öltöztet" – tartja a mondás, miszerint április 23-án melegre, szeptember végén
pedig hidegre fordul az idõjárás. E két
nap különösen fontos a pásztorok, gulyások számára: Szent György napján
hajtják ki a legelõkre a ridegtartáshoz
szoktatott lábasjószágokat, hogy aztán
Szent Mihály napján visszatérjenek a téli szállásukra

Jeles napok szeptemberben
Szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja és
a Népmese Napja
1859. szeptember 30-án született Benedek Elek újságíró, író, a
„nagy mesemondó” Mint meseíró, a magyar gyermekirodalom
egyik megteremtõje. Ifjúsági írásaival, szerkesztõi mûködésével
az élen járó pedagógusok között foglal helyet.
2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult

mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása,
hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint
szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a
Népmese Napja. A Népmese Napját elsõ ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg. Könyvtárunk is minden évben egy
rendezvény keretében emlékezik meg errõl a napról, így
tisztelegve a nagy mesemondó emléke elõtt
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ÖNKORMÁNYZATI TALÁLKOZÓ
VÁR A MEGYE - MINDEN ÍZÉBEN TOLNA RENDEZVÉNY
Augusztus 28-án Kölesden, a Kismegyeháza udvarán 38 településrõl várták az önkormányzatok küldöttségeit és minden érdeklõdõt a megye hagyományainak felelevenítése, a régi és új értékek összegyûjtése és a közös múlt ápolása jegyében. A vendégeket egész nap játékos vetélkedõk, fõzõverseny, kulturális mûsorok, borkóstoló és gyermekprogramok szórakoztatták. Gyönyörködhettünk a Bogyiszlói Hagyományõrzõ Együttes táncában,
amihez a talpalávalót a Bogyiszlói Cigányzenekar húzta, de volt
még Sisha café koncert, filmvetítés, viselet bemutató és interaktív gyermek foglalkozás is. Megismerhettük a Gyulaj Zrt. értéke-

it, bemutatkozott a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Brill pálinkaház,
de bort is fakaszthattunk a Farkas Ádám szobrászmûvész által faragott, szõlõfürt és szõlõlevél motívumokkal díszített borkútból.
Önkormányzatunkat egy hatfõs csapat képviselte Gáncs István
polgármester vezetésével. A tengelici sátor dekorációjáért Pámer
Ildikó mûvelõdésszervezõt dicsérhettük, a fõzõversenyre Jilling
Tibor séf „Bakgyúkfia esete a cipókanapéval egy sörmámoros éjszaka után” fantázianevû ételkölteményével neveztünk, amihez
a tálalóedény cipókat Kászpári Károly pékmester sütötte. Az étellel a második helyezést sikerült elnyernünk.
BRM

További képek Tengelic honlapján találhatók.

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás
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ORVOSI
RENDELÕ
CSALÁDORVOS
Drr. Döm
mötörr Zita
a

júliuss 2-ttól ideigleness helyen:
7054 Tengelic
Gagarin u. 2.
Ideiglenes telefon:
06-74/679-994
Rendelési idõ:
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
Júliu
us 15-ttõl a fog
gorrvosi ren
ndelés
id
deig
glen
nesen
n:
Ném
metkérr, Sza
aba
adság
g u. 16b.
Kedd: 15:00 – 20:00
Csütörtök: 09:00 – 14:00
Csecsemõ tanácsadás
(Szintén az ideiglenes rendelési
helyen) Kedd 08:00 – 10:00
Iskolaorvosi rendelés
Csütörtök
11:00 - 12.00
Belgyógyászati szakrendelés
Szerda
10:00 - 12:00
Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.
(evangélikus parókia)
Nyitva tartás:
H-K-P: 08:30 - 13:00
SZERDA: 08:30 - 11:00
CSÜT.: 12:00 - 16:00
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)

K ÉPVISELÕ -TESTÜLETI
ÖSSZEFOGLALÓ

Nyári szünet után 2015. augusztus 25-én ülésezett újra a képviselõ-testület. Az ülésen 1 önkormányzati rendeletet alkottak és 14 határozatot hoztak a képviselõk.
Az elsõ napirendi pontban tárgyalták az önkormányzat 2015.
évi költségvetésérõl szóló rendelet módosítását, melynek eredményeként a költségvetés fõösszegei 34.069 e Ft-tal emelkedtek.
A testület a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen áttekintette a
Helyi Esélyegyenlõségi Programot (HEP), s arról döntött, hogy a
Program felülvizsgálatát nem tartja szükségesnek, azt a következõ
áttekintésig változatlan formában hatályban tartja. Az áttekintés
mind a 12 intézkedési területet és azok elõírásait érintette. Az elmúlt két évben nem történtek olyan jelentõs változások, ami a
HEP átfogó vizsgálatát szükségessé tenné.
Elfogadásra került a Tengelici Mézeskalács Óvoda 2014/2015.
nevelési éve tevékenységérõl szóló beszámoló valamint a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Az egyebek napirenden belül elõször arról hozott határozatot a
képviselõ-testület, hogy az Egészségház fejlesztése projekt megvalósításához kapcsolódó orvosi, védõnõi, számítástechnikai eszközök, valamint bútorok beszerzésére kiírt pályázat nyertesének a
REXTRA Kft-t hirdeti ki. A nyertes árajánlata bruttó 3.659.400.- Ft.
A Belügyminiszter által kiírt, a Sportcsarnok tetõfelújítására benyújtott pályázatunkat ismét elutasították, így a testület úgy döntött, hogy ezen a címen pályázatot nyújt be a Jövõnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz. A fejlesztés megvalósításához
6.479.918.-Ft önrészt kell az önkormányzatnak biztosítani, mely
csak a 2016-os költségvetést fogja érinteni. A testület tulajdonosi
hozzájárulást adott az önkormányzat tulajdonában lévõ 0142/1
hrsz-ú külterületi ingatlanon vízszintfigyelõ kút létesítéséhez,
mely kút a Paks II-t érintõ földtani kutatáshoz kapcsolódik s üzemeltetése 9 hónapot vesz igénybe.
Határozatot hoztak a képviselõk arról is, hogy az önkormányzat Stratégiai Együttmûködési Megállapodást ír alá a Protheus Fejlesztõ és Szolgáltató Zrt-vel valamint a Paksi Önkormányzattal. Az
együttmûködés célja az elektromobilitási program kialakításában
való aktív részvétel. A program érinti Paks és térsége helyi és helyközi szállítását, a helyi és helyközi iskolabuszokat, az egészségügyi, illetve a szociális ellátás jármûparkját, a hulladékgyûjtés jármûparkját, a vízközmû szolgáltatás jármûveit, az elektromos meghajtású jármûvek energiamenedzsmentjének kialakítását, az energiaellátó infrastruktúra területét.
Ezt követõen a testület közútkezelõi hozzájárulásról, valamint
két közalkalmazott kinevezésének meghosszabbításáról döntött.
A nyilvános ülés végén a polgármester tájékoztatta a képviselõket
a Paks-Kölesd összekötõ út felújításáról valamint a TEIT jelenlegi
helyzetérõl. Zárt ülésen tárgyalták a képviselõk az óvodapedagógus és a dajka munkakörre beérkezett pályázatokat. Az óvodapedagógusi pályázatra ketten jelentkeztek, egyik pályázó Harcról a
másik pedig Nagydorogról. A testület döntése értelmében a kinevezést Horváth Beáta, Harc Béke u.28. szám alatti lakos kapta
meg. A dajka pályázatra 12 fõ jelentkezett, közülük a testület Máté
Éva, Tengelic Gyimesi u. 36. szám alatti lakost választotta.

Tolnai Lászlóné jegyzõ

KÖZÉRDEKÛ

Szelektív hulladékgyûjtés környezettudatos módon
Mostanában gyakran illetik kritikával a Polgármesteri Hivatalt,
hogy nem gondoskodik a szelektív hulladékgyûjtõ szigetek
konténereinek rendszeres ürítésérõl. A kritika jogossága vitatható, hiszen mióta minden hónapban lehetõség nyílik a szelektíven gyûjtött hulladék kommunális szeméttel együtt, minden
egyes porta elõl történõ elszállítására, a szigetek fenntartása
csak a közterületek tisztántartása végett indokolt. Bár a szigetek konténereit bárki igénybe veheti, a hulladék behelyezés
módjával Önök is tehetnek környezetünk rendjének megóvásáért, különösen a PET palackok esetében. Ugyanis ha a szó-
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Tengelici Hírmondó

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ
7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650
NYITVA TARTÁS
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

14:00 - 20:00
14:00 - 1 9:00
9:00 - 19:00
10:00 - 12:00
13:00 - 20:00
13:00 - 21:00
14:00 - 19:00
14:00 - 15:00

A teleszoba vasárnap kivételével
14:00 - 18:00 óra között látogatható. A fenti idõpontokon kívül
a rendezvények idõpontjának
függvényében tartunk nyitva.
Elérhetõségek:
2015. július 1-tõl
Pámer Ildikó
06-30/9964130.
E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu
Szeptemberi programok:

szeptember 10 17:00 óra – Ötletbörze a Faluházban a Faluházról.
szeptember 26. – kerékpár túra
Októberi elõzetes:

Idõsek napja – Élõ kívánságmûsor budapesti mûvészekkel.
A kerékpártúra és az idõsek napja részleteirõl a késõbb megjelenõ plakátokon, illetve a
facebook.com/faluhaztengelic
oldalon tájékozódhatnak.

ban forgó mûanyag flakonokat összepréselve, belõlük a levegõt kiszorítva dobják a konténerbe, úgy rengeteg helyet lehet
megspórolni, sokkal több palackot lehet a konténerbe helyezni, elkerülve ezzel a „túlcsordulást”. Így nagy valószínûséggel
a heti 1 ürítés is elegendõ lesz. Köszönjük együttmûködésüket!
Szelektív hulladék elszállítás – szeptember 18.
Orvosi rendelõ – Az orvosi rendelõ szeptember hónap folyamán visszaköltözik a Rákóczi u-i épületébe. A pontos idõpontról a hivatalos átadást követõen tudjuk tájékoztatni önöket. Figyeljék a hirdetményeket, plakátokat.
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