
TARTALOMBÓL:

2017. június

Változás a szociális támogatásokban ❖ Falunap ❖ 10 éves a Fakanál Ételház ❖ Hirdetmény 

Szociális támogatások
és szolgáltatás

változásai
Közelít a nyári szünet. Ez nagy örömet jelent
a diákoknak, de ugyanakkor sok szülõnek
okoz gondot. Biztosítaniuk kell a gyerekek
felügyeletét, hasznos szabadidõs tevékeny-
ségüket és nem utolsó sorban az étkezteté-
süket. 

A hátrányos helyzetû gyermekek a taní-
tási idõben ingyen étkezhetnek. A szünidõ-
ben ezeknek a családoknak 2-3, esetleg
több gyermek egész napos élelmezése sok-
szor megoldhatatlan problémát jelent. 

A leghátrányosabb helyzetû családokon
segít a szünidei gyermekétkeztetés, ami
már második éve mûködik országosan. 

Településünk önkormányzata nem csak
a leghátrányosabb helyzetû családoknak
nyújt segítséget a helyi szociális rendelet módosításával.
A változás szerint 2017. 03. 01. naptól a települési támo-
gatásokat magasabb egy fõre jutó jövedelemmel lehet
igényelni az alábbiak szerint. 

Rendkívüli települési támogatást igényelhet, akinek a
családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg
a mindenkori öregségi nyugdíj 150%-át, vagyis 42750,-
Ft-ot (2017. évben). Ez az összeg a régebbi szabályozás
szerint 130%, vagyis 37050,- Ft volt. A Szociális Bizottság
többnyire étkezési, vagy gyermekvédelmi utalvány jutta-
tást állapít meg a jogosultaknak.

Települési lakhatási támogatás esetén ez az összeg
200%, 57000,- Ft, egyedül élõ esetén 250%, 71250,- Ft. Ez
a juttatás néhány ezer forinttal mérsékeli a közüzemi dí-
jak terhét.

Ezt az összeghatárt kell alkalmazni Települési köz-
gyógytámogatás igénylésekor is, de ennél a támogatási
formánál egyéb feltételek teljesülése is szükséges.

Változott a házi segítségnyújtás szabályozása is. Bõ-
vült a házi gondozó feladatköre. 

A személyi gondozás (fürdetés, sebkezelés, gyógyszer-
adagolás) mellet a szociális segítés is hangsúlyt kapott. 

Szociális segítésként a házi gondozó elvégzi a szemé-
lyes élettér (hálószoba, fürdõszoba, konyha) takarítását,
ágynemû cserét, mosást, vasalást, mosogatást, bevásár-
lást. 

Nem csak a beteg emberek lehetnek jogosultak a szo-
ciális segítésre. Indokolt az ellátás, ha valaki betöltötte a
75. életévét, vagy egyedül él és elmúlt 65 éves.

A szolgáltatás díja jelképes, óránkét 200,- Ft. Ez az ösz-
szeg a gondozási szükséglet függvényében havonta 2-
4000,- Ft körül tervezhetõ.

Megfelelõ létszámú jelentkezés esetén újabb gondo-
zókat szeretne az önkormányzat munkába állítani, vala-
mint a külsõ területeken élõk számára is szeretné a szol-
gáltatást biztosítani.

Az igényeket a családsegítõ munkatárs méri fel, de le-
het jelentkezni a Tengelici Polgármesteri hivatal ügyin-
tézõinél és a tanyagondnoknál is.

Kezdõdik a vakáció
szõhetsz bátran terveket,

iskolánkban nyár kisasszony
bezárta a termeket.

Pihenhet a leckefüzet,
nem köt már a tanulás,

felelések izgalmával
vekker se kelt hat után.

Száll a labda, vár a tábor,
hûs vizével hív a tó,

habjaiban megfürödni,
versenyt úszni, jaj, de jó!

Elköszön a pad, a kréta:
jó nyaralást gyerekek!

Szeptemberben kipihenten
találkozunk veletek!

T E I T
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

Veres Csilla: Kezdõdik a vakáció
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Május 10-én került ismét megrendezésre a Mórágyi Iskolában a tankerü-
let szavalóversenye, melyen a rendkívül erõs mezõnyben ott volt négy ten-
gelici diák is, név szerint: Patai Lilla, Bodó Erika, Varga-Kovács Rebeka és
Tóth Aliz (a kép jobb szélén lent).

Utóbbi harmadikos tanulónk a képzeletbeli dobogó bronzérmese
lett. 

Valamennyiük tisztes helytállásához gratulálunk.
Felkészítõ tanáraik: Horváth Józsefné és Vetró Katalin.

Iskolai hírek - 2017. május

„Tengelic” projekthét
Iskolánk bekapcsolódott az Oktatási Minisztérium által meghirdetett fenntarthatóság és környezettudatosság témahét program-
jába a korábbi évek hagyományaira építve saját projektet lebonyolítva, melynek aktuális témáját az év madara, községünk név-
adója adta.

Április utolsó hetében a „tengelic” szinte valamennyi tantárgy órájára „berepült”. A madárkáról tudhattak meg sok-sok érde-
kességet és hasznos információt diákjaink.

A hagyományos ÖKO-hét elmaradhatatlan része volt a hatodikosok újabb facsemete-ültetése, mellyel tovább gyarapodott az
iskolaudvar. A mûveletben Gáncs István polgármester úr és Szijártó József igazgató volt a gyerekek segítõje. Az utóbbi évek leg-
sikeresebb papírgyûjtési akcióját is e hét keretében bonyolítottuk. A 9,3 tonna mennyiséget természetesen nem az adott nap
délutánján gyûjtöttük össze, hanem az osztályok többsége az év során halmozta fel. Osztályaink ezúton is valamennyi segítõnek
köszönik a közremûködést.

Az Anyák napján
Az anyákat ünnepeljük ezen a napon, de ünnepük mégsem csak róluk,
legalább annyira a gyermekükrõl is szólt. Hisz a köztük lévõ varázslatos
kapocs kortalan és elválaszthatatlan.

Hagyomány, hogy Anyák
napja hetében valamennyi
alsós osztályunk meghívja
az édesanyákat, nagymamá-
kat és bensõséges mûsor-
ral, a gyerekek által készí-
tett ajándékokkal kedves-
kednek a szeretett hozzá-
tartozóknak, e napon kicsit
visszaadva abból a sok-sok
szeretetbõl, figyelmesség-
bõl, mely õket a minden-
napokban övezi.

Ezúton kívánunk min-
den édesanyának, kis- és
nagymamának, dédmamá-
nak az év minden napjára
megkülönböztetett figyel-
met és sok-sok viszonzott
szeretetet!

Szavalóverseny Mórágyon



Iskolánk, fennállása
110. évfordulóját ün-
nepelve, a szülõi
munkaközösséggel
karöltve idén ismét
megrendezte a szü-
lõk-nevelõk jótékony-
sági bálját.

Molnár Ferencné
SZMK- elnök és
Szijártó József tagis-
kola vezetõ köszön-
tötte a faluház nagy-
termét kitöltõ ven-
dégsereget. A bált
mintegy másfél órás
mûsor elõzte meg.
Szereplõit a volt és a mai diákok, szülõk, peda-
gógusok adták.

Rudolf Csilla Ady-verse az iskola, benne a pe-
dagógus szellemét idézte meg, ajándékként a
közelgõ pedagógus napra. A mûsorban Csabai
Levente és Varga-Kovács Rebeka versmondás-
sal, a citera és gitárszakkörösök két dalcsokor-
ral, a 3. és 6. osztályosok zenés-jelmezes pro-
dukcióval, az Antus Boglárka, Kácsor Emília,

Móri Fanni alkotta trió mesemondással szere-
peltek. A mûsor elmaradhatatlan része volt is-
mét a Farkas Zsuzsanna, Herczinger Anikó,
Nyulné Schmidt Mária és Kolep Ingrid éneké-
vel, Szabó Dávid, Szijártó József gitár- és Szabó
József brácsajátékával felálló alkalmi zenekar,
akik két népszerû slágert adtak elõ.

Szíjártó József tagiskola-vezetõ
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Mindenki nagyon várta már a tavaszt.
Gyülekezetünkben sok szép ünnepi alkal-
mat hozott ez az évszak. 

Április 9-én az idei konfirmandusok
vallottak hitükrõl és kérték felvételüket
a gyülekezetbe. 

A húsvéti istentiszteletet a Mécses
Csoport szolgálata tette még szebbé. Az
ünnep mindkét napján az alkalomhoz il-
lõ versek is hangzottak el. 

Május elsõ vasárnapján az édesanyá-
kat köszöntötték a hittanosok verssel,
dallal, egy kis ajándékkal. Május 14-én
templomszentelési ünnepen adtunk
hálát a 80 éve elkészült istenházáért. A
Mécses Csoport éneke és Füller Misu
szavalata gazdagította a résztvevõket. 

A nyárra is aktívan készülünk. Idei
gyerektáborunkat a pusztahencsei
Mûvelõdési házban tartjuk június 26-
30-ig minden nap 9-tõl 14 óráig. A 7-
14 éves gyerekekre bibliai történet,
éneklés, kézmûves foglalkozás, vetél-

kedõ és sok-sok játék vár idén is. A tá-
bor díja a hétre 1500 forint + 2000 fo-
rint útiköltség. Jelentkezni a létszám
beteltéig, de legkésõbb június 12-ig le-

het 500 forint elõleg befizetésével az
evangélikus lelkésznél vagy a hitokta-
tónál.

Füller Mihály evangélikus lelkész

Hírek az evangélikus gyülekezet háza tájáról

A közelmúltban tartotta 25. éves találkozóját az 1992-ben végzett nyolcadik osztály. 

Alul középen osztályfőnökük, Fejős Józsefné

Szülõk-nevelõk bálja

A műsort záró produkciótól "felrobbant" a színpad. A

Tengelice néptánccsoport ezen az estén a szokottól

eltérően másként repült; a lányok kán-kánt jártak.

A bál nyitányaként felső tagozatosaink palotást és keringőt táncoltak. A táncokat Kolep Ingrid tanította be. A Tibsa Band

zenéjére hajnalig ropták a táncot vendégeink. Az iskolás gyerekek, szülők és nevelők nevében szeretnénk köszönetet

mondani mindazoknak, akik bármilyen formában is hozzájárultak ehhez a kellemes estéhez és támogatták rendezvé-

nyünket, melynek bevételével iskolánk nyári felújításához járultak hozzá!



2017. június, 5. oldal Tengelic

Hirdetmény
TENGELIC KÖZSÉG 

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÁS ÉS EGYEZTETÉS
A Dalmand Zrt. fejlesztési elképzelései szükségessé teszik a te-
lepülés rendezési tervének módosítását, melynek elkészült
egyeztetési anyagát Tengelic község Önkormányzata a Partner-
ség rendjérõl szóló 7/2017 (III. 24.) önkormányzati rendelet
alapján véleményeztetésre bocsátja. Az elkészült egyeztetési
anyag megtekinthetõ a www.tengelic.hu honlapon, illetve a
2017. június 19-én tartandó lakossági fórumon.

Az Önkormányzat továbbá tájékoztatja a partnereket, hogy
– jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve – készítteti a tele-
pülés teljes közigazgatási területére vonatkozóan a Település-
fejlesztési koncepcióját, Településszerkezeti tervét, a Helyi
Építési Szabályzatát (melynek mellékletét képezi a Szabályozá-
si tervlap), Arculati kézikönyvét és a Településképi rendeletét.

A tervanyagok elkészítésére az Önkormányzat a ColoLine
Terv Kft-t, illetve Tóth Dóra Katát bízta meg. 

A tervezés elsõ lépéseként elkészül majd a község Telepü-
lésfejlesztési koncepciója, mely a település környezeti, társa-
dalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére ké-
szített, a változások irányait és fejlesztési célokat hosszú távra
meghatározó dokumentuma.

Az elkészült anyagot a széleskörû nyilvánosság biztosításá-
val a polgármesternek partnerségi véleményezésre kell majd
bocsátania, melynek megfelelõen a település honlapjára feltöl-
tésre kerül az anyag.

A tervezés következõ fázisában elkészül majd a község Tele-
pülésszerkezeti terve, mely a településfejlesztési koncepció-
ban foglalt célok megvalósítását biztosító, a település szerkeze-
tét, a területfelhasználást és a mûszaki infrastruktúra-hálóza-
tok elrendezését határozza meg.

Továbbá elkészül a Helyi Építési Szabályzat. A szabályzat a
szerkezeti tervvel összhangban, a helyi sajátosságoknak meg-
felelõen határozza meg az építés rendjét önkormányzati ren-
deletben, melynek mellékletét képezik a Szabályozási tervla-
pok.

Tengelic Önkormányzata elkészítteti az Arculati kézikönyvét
és településképi rendeletét. A településképi arculati kézikönyv a
település természeti és épített környezete által meghatározott
településképi jellemzõk bemutatásának és minõségi formálásá-
nak az eszköze. A kézikönyv ennek megfelelõen igyekszik fel-
tárni és ismertetni Tengelic elkülöníthetõ településrészeinek
arculati jellemzõit és értékeit, amelyek egyben javaslatok, irány-
mutatások is a településképhez illeszkedõ építés kialakítására.

Észrevételeit, véleményeit a partnerségi rend szabályzata alap-
ján teheti meg írásos formában (partneri adatlapon) a Polgár-
mesteri Hivatal címére eljuttatva (7054. Tengelic Rákóczi u. 11.)
vagy az alábbi elektronikus címre: tengelicpolghiv@t-online.hu

A partneri adatlap letölthetõ a www.tengelic.hu web-
oldalon a lakossági információk/településrendezési terv me-
nüpontból. Kifüggesztés kezdete: 2017. június 6.

Az önkormányzat a teljes körû nyilvánosság biztosításának
érdekében lakossági fórumot tart, melyre Tisztelettel meghív-
ja az érdeklõdõket. 

Lakossági fórum idõpontja: 2017. június 19. 17.00
óra. Helye: Faluház ( Tengelic Petõfi u. 9.). Elõadó: Bé-
res Gábor fõépítész.

Észrevételek, vélemények beérkezésének határideje: 2017.
június 27.

Tengelic Község Önkormányzata

Ételházunkat 2007. március 5-én nyitottuk
meg. Egy esküvõre kellett szarvaspörköl-
tet fõznöm 2006 augusztusában, itt került
elõször szóba. Éppen arról beszélgettünk
a barátainkkal, hogy az elõzõ munkahe-
lyünkön (Szentgál-szõlõhegy), ahol egy
kastélyszállót vezettünk, mik voltak a fel-
adatok, mennyi vendégünk volt, stb. Ekkor
vetõdött fel a dolog. Miért nem nyitunk
egy konyhát? Következõ napokban felesé-
gemmel átrágtuk a dolgot. Aztán felkeres-
tem az illetékes hatóságokat, milyen a fel-
tételei vannak egy ételház megvalósulásá-
nak. Azért ételház, mert igazából nem egy
étteremben láttuk a lehetõséget, inkább a
házhoz szállításban. Ha belegondolunk, ma
már mindenki mindent házhoz rendel.

Miután minden szükséges adat a ren-
delkezésünkre állt, leültünk feleségem-
mel és átbeszéltük ismét a dolgot. A fõzés
egyikünktõl sem állt messze, mondhat-
nám azt is, hogy a vérünkben van, hiszen
feleségem Brigi nagymamája szakács volt,
az én édesanyám pedig élete nagy részé-
ben konyhán dolgozott. Igaz Briginek
Postaviteli a végzetsége, nekem pedig
Növénytermesztõ gépész.

Mivel egy ekkora beruházás nagy költség-
gel jár, megpróbáltunk ott spórolni, ahol
csak lehetett. Nem hívtunk szakembert a
munkákhoz, csak tanácsokat kértünk. A fe-
leségem keverte a maltert, én vakoltam, sze-
relvényeztem, és közben megszereztem a
vállalkozás mûködtetéséhez szükséges vég-
zettséget: Vendéglátó vállalkozó.

2007 januárra el is készültünk az épít-
kezéssel, az engedélyek is megvoltak,
minden adott volt az induláshoz. Hirdeté-
seket adtunk fel, szórólapokat osztottunk
és még a Népújság is cikket írt rólunk.

Március 5. reggel 6 óra. Indul a vállal-
kozás 34 adaggal. Feleségem a papírmun-
kát csinálja, sógornõmmel, Évivel, aki sza-
kács, fõzünk. Még most is összeszorul a
torkom, ha erre a napra gondolok. Aztán
indul az üzlet: Felkerestem a Tenkop Rt
vezetõit. A spárgában dolgozó munkások-
nak tudnánk ebédet készíteni. Március
közepétõl már 130 fõre fõztünk naponta.
Tisztán láttuk, hamarosan segítségre lesz
szükségünk, alkalmazottat kell felven-
nünk az egyébként családi vállalkozásnak
indult üzlethez. Többen kérdezték: ki fõz
nálunk? Természetesen én, de mindig az
volt a válasz: nem az számít, ki fõz, fõzni
bárki tud, de egy céget felépíteni, mûköd-
tetni nem egyszerû. Gondolok itt a felesé-
gem irodai munkájára.  

Szerettünk volna a házias ételeknél ma-
radni, de mégis megspékelni egy-két kü-
lönlegességgel. Mi magunk termeljük
meg a konyhára a zöldségféléket. Az étla-
pot is így állítottuk össze. A kilenc hetes

étlap is mutatja a változatosságot, hiszen
kilenc héten keresztül minden nap más
étel kerül vendégeink asztalára. Mivel az
ételek változatossága, illetve minõsége,
mennyisége is tetszett vásárlóinknak,
gyorsan nõtt a létszám. Bõvítenünk kel-
let. A napi 250 adag már tengelici,
dunaszentgyörgyi, szedresi, medinai ven-
dégeinknek készült. Ekkor egy ismerõ-
söm kért meg a nyugdíjas búcsúztató va-
csorája elkészítéséhez. Ez egy malacsült
volt, jegyzem meg, szenzációsra sikere-
dett, hiszen itt kezdõdött ételházunk má-
sodik szolgáltatása. Születésnap, névnap,
esküvõ, baráti összejövetel, ballagás, stb-
re, készítünk ételeket.

Mára már több vállalkozó is látta ebben
a lehetõséget és nyitott hasonló vállalko-
zást, ami nálunk a létszám csökkenésé-
ben jelentkezett. De mi ebben is a lehetõ-
séget látjuk, hiszen a mûködéshez szüksé-
ges létszámunk adott. Rendezvények a
hétköznapokon és a hétvégéken is szép
számmal vannak, viszont több idõnk ma-
rad a családra, gyerekekre.

Idén már 10 éve, hogy megnyitottunk.
Ennek az idõnek a visszapillantásában
büszkén mondhatom: a napi legtöbb adag
333 volt, rendezvényünk a Dunaszent-
györgyi Nagycsaládosok számára 650 adag.
Mégis az igazi tízéves ajándékom a 40 fõre
elkészített marhalábszár pörkölt volt, amit
márciusban a Hungaroring 39-es boxában
fõzhettünk családommal a Mercedes
Roadshow-ját építõ csapatnak.

Molnár Ferenc tulajdonos

10 ÉVES A FAKANÁL ÉTELHÁZ



KÖZÉRDEKÛ:
ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Dr. Horváth Tamás Miklós ügyvéd 2017. júniustól
minden hónap elsõ és harmadik keddjén 1300 - 1730 óra között ügyvédi fogadóórát tart a Pol-
gármesteri Hivatalban. Soron kívüli ügyfélfogadásra a hivatalos fogadóórákon kívüli más idõ-
pontban, elõzetes egyeztetés alapján szintén lehetõség van. 
Dr. Horváth Tamás Miklós ügyvéd telefonos elérhetõsége: 06 30 237 4066.

SZELEKTÍV HULLADÁKELSZÁLLÍTÁS
Június 23.: Mûanyag és fém (sárga kuka) és papír (kék kuka) 
Július 7.: Zöldhulladék (kék kuka)
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS
ÖSSZEFOGLALÓ

2017. MÁJUS 16., 2017. MÁJUS 23.

ORVOSI
RENDELÕ

A képviselõ-testület 2017. május 16-án rendkívüli ülést tartott, me-
lyen három napirendi pontot tárgyalt meg. Elsõként kihirdette a
Tengelic Bezerédj és Munkácsy utca útburkolatának felújítása köz-
beszerzési eljárás nyertesének a VIA-PONT-DUNA Kft-t. Az útfelújí-
tás nettó költsége 34.578.473,- Ft lesz. Egyetértettek a képviselõk for-
galomtechnikai tükör kihelyezésével a Gagarin utcával szemben, a
Rákóczi utca 44. szám elé, valamint az Óvoda utcával szemben a Pe-
tõfi u.27. szám elé. A tükrök kihelyezése közlekedésbiztonsági szem-
pontból szükséges. Végül a képviselõ-testület meghatalmazta Gáncs
Tamás József képviselõt a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2017.
május 19-én 10 órakor kezdõdõ társulási ülésén való részvétellel.
2017. május 23-án a soron következõ ülésen beszámoló hangzott el
Kuti István kapitányságvezetõtõl a Paksi Rendõrkapitányság 2016.
évi munkájáról. A beszámolóban kiemelésre került, hogy 2016-ban
a kapitányság illetékességi területén csökkent a feljelentések a bûn-
cselekmények száma, ugyanakkor javult a nyomozáseredményessé-
gi mutató. Az elmúlt évben a migrációs nyomás hatására a kapitány-
ság 15-25 fõvel vett részt határõrizeti feladatok végrehajtásában,
amely komoly kihívást jelentett a munkaszervezést illetõen. A mû-
ködési területen az általános bûnügyi helyzet, a közrend, közbizton-
ság megítélése az országos mutatónál kedvezõbb, a lakosság szub-
jektív biztonságérzete a visszajelzések alapján jó képet mutat. 
Egyhangúlag elfogadta a képviselõ-testület az önkormányzat 2016.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet. A zárszám-
adás szerint a költségvetés fõösszege 498.273.097.- Ft. Az önkor-
mányzat a 2016-os évet 179.906.404.- Ft pénzmaradvánnyal zárta.
A feladatok ellátása finanszírozási gondok és így hitelfelvétel nélkül
történt. A beruházásokra és felújításokra összesen 61.154.910.- Ft-
ot költött az önkormányzat, aminek következtében az önkormány-
zati vagyon is nõtt. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2016-ban is támo-
gatásban részesültek a településen mûködõ civil szervezetek. 
Elfogadásra került az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatairól készített értékelés, melyben bemutatásra
kerültek a gyermekek részére juttatott ellátások, támogatások mel-
lett a gyermekétkeztetési feladatok, kedvezmények, a gyermekjólé-
ti szolgálat tevékenysége, a gyermekek érdekében az önkormány-
zatnak a civil szervezetekkel való együttmûködés formái. Szintén el-
fogadásra került a Mezõföldvíz Kft. 2016. évi üzleti jelentése és mér-
legjelentése, mely mérleg pozitív eredményt mutat az elõzõ évi ne-
gatív eredménnyel szemben. 
Az ivóvíz közmûrendszert érintõen megállapodás aláírásáról dön-
tött a képviselõ-testület, mely megállapodás szerint a közmûrend-
szer tulajdonosai közül, vagyis Tengelic Önkormányzata és
Pusztahencse Önkormányzata közül Tengelic Önkormányzata lesz
képviseleti joggal felruházva. 
Az egyebek napirendi pontban az állam tulajdonában lévõ, felsõten-
gelici 086/15 hrsz-ú út ingyenes önkormányzati tulajdonba adását
kezdeményezte a testület, mely út része lesz a megvalósítandó tu-
risztikai, szabadidõ parknak. Végül a testület visszavonta a közvilá-
gítás korszerûsítésével kapcsolatban hozott 170/2016 (XII. 13.) szá-
mú határozatát, tekintettel arra, hogy a korszerûsítést pályázatból
fogja megvalósítani és nem saját erõbõl.
Ezt követõen Polgármester Úr tájékoztatta a képviselõket a szõlõhe-
gyet érintõ felhõszakadást követõ helyreállítási munkáról, mely több
mint 800.000.- Ft-ba került, valamint a MULTICAR kisteherautó eladá-
sáról. Tolnai Lászlóné jegyzõ

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

A teleszoba vasárnap 
kivételével 14:00 - 18:00 óra 

között látogatható. 

Rendszeres pprogramok
minden csütörtök 14 óra:

Nyugdíjas klub
Szeretettel várják az új tagokat is!

minden csütörtök 17 óra:
Horgolókör

Júniusi pprogramok:
június 19 - 23.: Zenetábor
Zárókoncert a Falunapon.
június 23 - 24.: Falunap
Programelõzetes a 2. oldalon.

Júliusi-aaugusztusi eelõzetes:
július 3-8.: Szõlõsgyulai ggyerekek
táborozása

július 31. - augusztus 4.: Rajztábor
augusztus 25.: Kastélykoncert
Fellép a Hot Jazz Band
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CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

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

7054 Tengelic
Rákóczi u. 8.

Rendelési iidõ:
Tengelic

Hétfõ 08:30 – 12:30
Ezen belül gyermekrendelés

08:30 – 10:00
Kedd 12:00 – 16:00
Szerda 11:00 – 14:00
Csütörtök 08:30 – 11:30
Péntek 08:30 – 12:30

Tengelic-SSzõlõhegy
Szerda 08:00 – 10:00

FFOOGGOORRVVOOSS
Tengelic, RRákóczi uu. 88.

szám aalatti rrendelõben.
Rendelési iidõ:

kedd: 009:30-117:00 óóra

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

Csecsemõ ttanácsadás
Kedd  08:00 – 10:00

Iskolaorvosi rrendelés
Csütörtök 11:00 - 12.00

Belgyógyászati sszakrendelés
Szerda 10:00 - 12:00

Házigondozó
Dóczy Mária: 06-20/251-1010

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva ttartás: ((VÁLTOZÁS!)
Hétfõ: 08:30 - 13:00
Kedd: 12:00 - 16:00
Szerda:   009:00 - 114:00
Csütörtök: 08:30 - 12:00
Péntek:        08:30 - 13:00

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)


