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Forgalomszabályozás változás ❖ Pék mestervizsga Tengelicen ❖ Bemutatkozik az új mûvelõdésszervezõ

Forgalomszabályozás változás 
a 631-6235. sz. utak keresztezõdésében

Sajnálatos módon a 631. és 6235. sz. utak keresztezõdésében a keresztezõdés forgalom-
ba helyezése óta több tragikus baleset is történt, annak ellenére, hogy a keresztezõ utak
forgalma alacsony és a keresztezõdés belátható. Lakossági kezdeményezésre a Magyar
Közút ZRt. a rendõrség bevonásával felülvizsgálta a szóban forgó keresztezõdés forga-
lomszabályozási rendszerét és saját hatáskörében módosításokat eszközölt. 

Ezek a módosítások:
● alárendelt irányból STOP tábla kihelyezése és ennek megfelelõen a burkolati jel

módosítása
● alárendelt irányból az elsõbbségadási kötelezettség elõjelzõ tábla 200 m-re helye-

zése a keresztezõdés elõtt
● alárendelt irányból a meglévõ akusztikus keresztirányú burkolati jelek felújítása és továbbiak elhelyezése
● a fõúton „Egyéb veszély”-re figyelmeztetõ tábla kihelyezése
● a fõúton 70 km/h sebességkorlátozás bevezetése 
● az elõzõ két pont szerinti táblák egyesített, sárga hátterû táblákon kerülnek kihelyezésre.

A Magyar Közút ZRt. saját eszközeivel csak ezen változtatásokat tudta megvalósítani, a keresztezõdés esetleges átépítésére vonat-
kozó döntés nem a társaság hatásköre. 
Remélhetõleg a meghozott intézkedések elegendõnek bizonyulnak, és a hasonló tragédiák megelõzhetõek lesznek,
de ehhez feltétlenül szükséges az is, hogy a közlekedés résztvevõi fokozott figyelemmel és a KRESZ szabályait be-
tartva közlekedjenek. 

2015. július 21-22-23-án három megye (Tolna, Baranya, Bács-Kiskun) pék-
jei mestervizsgára gyûltek össze Tengelicen a Frissten Pékségben. A vizs-
gát a Tolna megyei Agrárkamara égisze alatt a Palánki Csapó Dániel Szak-
középiskola szervezte. A vizsgát megelõzõleg a 17 pékmester jelölt 7 alka-
lommal szakmai felkészítõ gyakorlaton vett részt Kászpári Károly pék-
mester irányítása alatt. 

A jelöltek július 21-én gyakorlati vizsgával kezdtek, amikor is a vizsga-
feladat kenyérkészítés, fonási feladatok és egy fantázia díszmunka elké-
szítése volt. Különös kihívást jelentett a mester-remek megalkotása, ami-
kor a vizsgamunkának nem csak ehetõnek kellett lennie, de a fantáziáju-
kat és a kézügyességüket is segítségül kellett hívniuk. Így a remekmívû
fonott kalácsok mellett Busó fej, Bõségszaru, Zeneszerszám kottával és
Virágcsokor is sült a kemencében. A gyakorlati vizsgán mindenki tudása
legjavával nyûgözte le a vizsgabizottságot. A július 22-i írásbeli vizsga ki-
mondottan nehéz feladat elé állította a leendõ pékmestereket, de a szó-
beli vizsgán sem mehetett biztosra senki sem. Végül is 14-en vették siker-
rel az akadályokat és nyerték el a pékmester minõsítést. A tét nagy volt,
hiszen 2015. szeptemberétõl csak pékmester oktathatja a jövõ pék-ta-
noncait, hogy azok kiváló pékekként tovább vihessék ezt a nehéz, de gyö-
nyörû és kreatív szakmát. 

PÉK MESTERVIZSGA A FRISSTEN PÉKSÉGBEN
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ISKOLAI HÍREK

Május végén zárult az a projekt, mely iskolánk eddigi legna-
gyobb szakmai-tartalmi fejlesztését jelentette. A TÁMOP-3.1.4-
12/2-2012-0737 számú - „Pedagógiai innováció a Zomba KONI
tagintézményeiben” elnevezésû projekt megvalósítása a 2013-
2014. és 2014-2015. tanévet érintette. A négy település
(Felsõnána, Harc, Tengelic és Zomba) iskoláit érintõ, a nemze-
ti alaptanterv prioritásait célzó, 40 millió forintot meghaladó tá-
mogatás révén bõvült módszertani kultúránk, állandó projekt-
jeink köre és közel 8 milliót fordíthattunk eszközfejlesztésre.

A korábbiak mellett, havonta több új programmal, megmoz-
dulással, új hagyománnyal egészült ki szerteágazó tevékeny-
ségrendszerünk. A projekt során félévente egészségnapot,
évente sportnapot, dohányzás- és baleset-megelõzési, konflik-

tuskezelõ, egészségfejlesztõ, elsõsegélynyújtó, közlekedési,
pénzügyi ismereteket fejlesztõ programokat szerveztünk. A
nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek feldolgozásá-
hoz és megismeréséhez a megyeszékhely, Szekszárd történeti,
kulturális, mûvészeti értékeit bemutató alsós kirándulást szer-
veztünk. Kiemelt célja volt a projektnek az infokommuniká-
ciós technika (IKT) megismerése, elsajátíttatása és alkalmazá-
sa. A tengelici pedagógusok óráik során az IKT- használat gya-
korlatát mutatták be a résztvevõ kollégáknak, és az ezekhez ké-
szült óraterveiket osztották meg. A módszertani megújulás ér-
dekében, összesen 90 db, egyenként 30 órás szakmai-mód-
szertani képzésen vettek részt a négy iskola pedagógusai,
melybõl a tengelici kollégák közel felét, 42-t teljesítettek.

Korszakos szakmai fejlesztés az iskolában

A projekt elemei beépültek mindennapi gyakorlatunkba meg-
felelve mind szakmai, mind tárgyi feltételekben a nemzeti alap-
tanterv támasztotta követelményeknek, a köznevelési törvény
elõírásainak, a növekvõ társadalmi elvárásoknak és kihívások-

nak. A fejlesztés eredményeinek haszonélvezõi a további fenn-
tartási idõszakban is az idejáró gyermekek lesznek.

Szijártó József tagiskola vezetõ

Felsõ tagozatosaink az elõzõ tanévben Sötétvölgyben, az idén Pakson, 
a cseresznyési erdei iskolában táborozhattak.

A hagyományaink szerint novemberben szervezett nemzetiségi nap, immáron
„Nemzetiségek-kultúrák hete” elnevezésû programsorozattá nõtte ki magát.

Az informatika tantárgy tanítása fejlesztéseként a szegedi Szentgyörgyi Albert
Agórában és a budapesti Csodák Palotájában tettek kirándulást, kiállításon
tekinthették meg a tanulók az informatika történetét, alkalmazása legújabb
kori eredményeit.

Az idegen (német-angol) nyelvi témahét új projektzáró elemmel, valamennyi
tanuló számára zenei élményt nyújtó koncerttel egészült ki.

Évente újabb sportágakkal kiegészülve bonyolítottuk az „Iskola Ötkarika”
sportnapokat.

A félévente szervezett egészségnapok - újabb és újabb tevékenységek során - a
helyes táplálkozásra, az egészségmegõrzésre és a helyes életmódra hívták fel a
figyelmet.
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Június 25-én szép idõben, kellemes környezetben, változatos
programokkal, jó hangulatban ünnepeltük meg a „falu napját”.

A már hagyománynak számító fõzõversenyen kilenc csapat
indult. A legfinomabb ételnek egy birkapörkölt bizonyult, me-
lyet Fehér János és csapata fõzött.

Az I. Tengelici kutyaszépségversenyre csak néhány gazdi
nevezte kedvencét. A tengelic legszebb kutyája címet Borbély
Ildikó, Vinnie nevû kutyusa érdemelte ki.

A délelõtt folyamán a gyerekekre is gondolva biciklis aka-
dály- versenyt hirdettünk. Itt a leggyorsabb versenyzõ Molnár
Máté és Meszlényi Adrián volt.

Az aszfaltrajzversenyt Bodó Attila nyerte meg.
A Száraz Ferenc festményeibõl összeállított kiállítást is ezen

a napon nyitottuk meg. Sokan csodálták meg gyönyörû tájké-
peit. 

Délben Kremzner Niki egy új mozgásformával, a gymstikkel
izzasztott meg jó néhány vállalkozó kedvû hölgyet.

Még soha ennyien nem voltak a délutáni nyitó programon.
Ez köszönhetõ „Mókusnak”, a kaposvári motoros akrobatának,
aki látványos, emlékezetes bemutatót tartott.

Ezután a tengelici csoportoké volt a színpad. Az óvodások,
az iskolások, a citerások, a Mézi Dance, a felnõtt néptáncosok
szívet melengetõ mûsorára igazán büszkék lehetünk. A gitár
szakkörösök igazi, egy órás koncertje elvarázsolta a nézõket,
csak gratulálni tudunk érte. Köszönjük a szõlõhegyiek vidám
mûsorát.

A sztárvendégek produkciója minden korosztályhoz elért.
Az éjszakai bál hangulatfelelõse a Tibsa Band volt. Fiatalok

és idõsek hajnalig mulattak együtt e szép, békés nap zárása-
ként. Pámer Ildikó mûvelõdésszervezõ

... ÉS FALUNAP TENGELIC-SZÕLÕHEGYEN IS – 2015. július 11.
Ezen a napon ünnepelte fennállásának   10. évfordulóját is az esemény szervezõje, a Tengelic-Szõlõhegyért Egyesület.
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÖSSZEFOGLALÓ
CSALÁDORVOS
Drr. DDömmötörr ZZitaa

jjúliuss 22-ttól iideigleness hhelyen:
7054 Tengelic
Gagarin u. 2.

Ideiglenes telefon: 
06-74/679-994

Rendelési iidõ:
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
Júliuus 115-ttõl aa ffoggorrvosi rrennddelés

iddeigglennesenn::
Némmetkérr, SSzaabaaddságg uu. 116b.

Kedd: 115:00 –– 220:00
Csütörtök: 009:00 –– 114:00

Csecsemõ ttanácsadás
(Szintén aaz iideiglenes rrendelési

helyen)

Kedd      008:00 –– 110:00

Iskolaorvosi rrendelés
Csütörtök 11:00 - 12.00

Belgyógyászati sszakrendelés
Szerda 10:00 - 12:00

Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.

(evangélikus parókia)
Nyitva ttartás:

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)

ORVOSI
RENDELÕ

IMPRESSZUM
Tengelici Hírmondó Kiadja: Mediaworks Regionális Kiadó Kft. Tolna megyei irodája • A Tolnai Népújság melléklete 

Szerkesztőség címe: 7054 Tengelic, Rákóczi u. 11. • E-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu. 

Tördelés: Árki Attila• Nyomtatás: Böcz Nyomda, Szekszárd. Felelős vezető: Böcz Sándor

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 14:00 - 15:00

A teleszoba vasárnap kivételével
14:00 - 18:00 óra között látogat-
ható. 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

KÖNYVTÁR:
nyári nnyitva ttartás

Hétfõ - PPéntek: 008:00 –– 113:00

Elérhetõségek:
06-774/532-0003, 006-330/600-88912
tengelickonyvtar@freemail.hu

Augusztusi pprogramok:

augusztus 19. 17:00 – Kaktusz ki-
állítás megnyitó
augusztus 20. – kerékpár túra
A részleteket a késõbb megjele-
nõ plakátokon, illetve a 
facebook.com/faluhaztengelic
oldalon olvashatják.

Szeptemberi eelõzetes:

szeptember 5. – szüreti felvonu-
lás és bál.

Július hónapban nem volt testületi ülés.

TT EE II TT
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás 

KÖZÉRDEKÛ
Szelektív hulladék elszállítás – augusztus 21.

Pámer Ildikó mûvelõdésszervezõ

Született tengelici-
ként magamról csak
annyit szeretnék el-
mondani, hogy 26
évig tanítóként dol-
goztam az iskolánk-
ban. Nagyon szeret-
tem ezt a munkát,
ezért életem egyik
legnagyobb döntése
volt a pályamódosítás,
de vonzott az új kihí-
vás, a teljesen más fel-
adatkör. Így családom
támogatásával nagy
reményekkel kezd-
tem el a mûvelõdés-
szervezõi munkát
2015. július 1-jén.

Célom, hogy a meglévõ hagyományok éltetése mellett új
programok megvalósításával színesítsük Tengelic közösségi
életét. A teljesség igénye nélkül rövid és hosszú távú terveim
között szerepelnek a következõk: gyermek és felnõtt kézmû-
ves foglalkozás, horgolókör, társasjáték-klub, ultipartik, olva-
sókör, mesedélutánok óvodásoknak és szüleiknek, író-olvasó
találkozók, egészségmegõrzõ programok, sportversenyek, ki-
állítások, kirándulások, felnõtt színjátszó kör, színházlátoga-
tás. Szeptember elején ötletbörzére hívom Tengelic érdeklõ-
dõ lakosságát, hogy részletesen elmondhassam mindezt. Ad-
dig is itt követhetik a Faluház életét: facebook.com/falu-
haztengelic

Mottóm: „Ha összejövünk, az a kezdet. Ha együtt mara-
dunk, az már a haladás. Ha együtt is dolgozunk, az a siker.”

/Henry Ford/ 
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