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Köszöntő
KEDVES TEKENYEI LAKOS!  
KEDVES LÁTOGATÓ!

 
Megtiszteltetés számomra, hogy Tekenye Község polgármes-
tereként, Önkormányzatunk nevében köszönthetem Önt.

Nem könnyű feladat megfogalmazni kellő tömörséggel mind-
azt, ami szeretett községünket leginkább jellemzi, hiszen mi, 
lokálpatrióták talán elfogultak vagyunk. De ez így helyes. Mindannyiunk kö-
zös hite, lelkesedése, szorgalma, kitartása és az összefogás képessége tette 
Tekenye Községet azzá, amilyennek most láthatjuk. Gondozott, igazi otthont 
nyújtó település a miénk, olyan környezet, amelyben jó élni, amelyben jó új hol-
napot építeni, valósággá váló terveket szőni. Büszkék lehetünk mindarra, amit 
közösen létrehoztunk.  Számomra külön öröm az, hogy – az itt élők bizalmát 
megköszönve - részese lehetek ennek a folyamatnak!

Tekenye jelenének legnagyobb értéke, hogy képes a folyamatos megújulás-
ra, a pozitív változásokra, és teszi ezt úgy, hogy közben tisztelettel őrzi múlt-
ja hagyományait. Hiszem, hogy e kettőnek csak együtt van valós társadalmi 
szerepe, hiszen az elődöktől kapott szellemi örökség ad nekünk erőt ahhoz, 
hogy élhető községet hagyjunk majd utódainkra. Az értékeink megőrzé-
se mellett biztosítani szeretnénk a település nyugodt fejlődését, a mindenki  
számára elérhető művelődés, sportolás, valamint szórakozás lehetőségét.

Ismerkedjen meg Tekenye jelenével és közelmúltjával, tegyen egy képzeletbeli 
sétát velünk. Fogadja bemutatkozó oldalainkat nyitottan, a faluépítési folya-
matban résztvevők megbecsülésével, tiszteletével!  

Őszintén remélem, hogy a változás folyamatáról értékes információkat talál. 
Bízom benne, hogy mindannyiunkban megerősödik a ,,TEKENYE-MÁGNES” és 
a táj szelíd hívogató szépsége, a falu házainak rendje, környezetünk tisztasága 
is jó benyomást ad, és Elszármazottaink kellemes emlékkel térnek vissza hoz-
zánk. Köszönöm, hogy érdeklődésével megtisztelte kiadványunkat!

Sinka Imréné polgármester

Készült: 1000 példányban 2019. augusztusában

Szerkesztő: Sinka Imréné polgármester
Grafikai tervezés, kivitelezés:  

RENZOL Dekor Reklámstúdió, Zalaszentgrót
Kiadja: Tekenye Község Önkormányzata 

8793 Tekenye, Hunyadi út 17. 
Telefon: +36 30 411 7921  
E-mail: aknis@t-online.hu 

Honlap: www.tekenye.hu
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Hunyadi út 16.

Az Önkormányzat figyelmet fordít a faluképet kedvezőtle-
nül befolyásoló területek sorsának alakulására. Igy keres-
ni kezdtük a Hunyadi út 16. sz. alatti ingatlan tulajdonosát 
Howald Heinz urat, akiről megtudtuk, hogy időközben el-
halálozott. Az örökösök a falura hagyták a romos házat a 
hozzá tartozó szép, 2679 m2-es telekkel együtt. Elég sok 
időbe telt, amíg Új-Zélandról a szükséges papírok megér-
keztek Svájcba Howart-Flückiger Gertrurd asszonyhoz, aki 
a folyamatot koordinálta és személyesen is eljött az ügyvé-
di eljárást segíteni. Az Önkormányzat tulajdonosként 2017 
októberében a Földhivatalnál is bejegyzésre került. 

A biztonságos bejutáshoz először is hidat kellett építeni. 
Ebben a feladatban Dézsenyi László segítette a közfog-
lalkoztatottak munkáját. Megkezdődött az elburjánzott 
növényzet, gazok takarítása. Az utcafronton lévő kerítés 
festését a nyári diákmunkások végezték 2017 augusztusá-
ban. A telek kimérését követően az északi és keleti oldalon 
vadkerítést helyeztünk el. Az elöregedett kúttető helyett a 
közmunkaprogramon belül új felépítmény készült. Az épü-
let tetőszerkezetének állagmegóvását elvégeztük. Még na-
gyon sok feladat van addig, amíg használatba lehet venni. A 
folytatáshoz további forrásokra lesz szükség.
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Nagy kihívással nézett szembe 2010-ben a település újon-
nan megválasztott vezetése: hol és hogyan fogjunk hozzá 
a konzerválódott állapotok megváltoztatásával egy élhető 
településkép kialakításához?  

A Jégverem, ahogy a neve is jelzi, hosszú ideig jég verme-
lésére szolgált. Az önállóvá vált település polgármestere 
ismerte fel a változás szükségességét, kezdeményezte a 
terület takarítását. A kézi erővel elvégezhető munkála-
tok után a tereprendezésben gépi segítséget is kaptunk. 
A területen elvégzett munka jól példázza, hogy a felismert  
cél megvalósítása érdekében létezik igazi közösségi ösz-
szefogás. Az eredménye pedig az, hogy az évekig szemét-
lerakónak használt gyönyörű környezet igazi pihenőhellyé, 
a Pünkösdi Piknik – Gyereknap helyszínévé vált. A homo-
kozó, szalonnasütő és pihenőpadok is helyben készültek. A 
védett, öbölszerű elhelyezkedése miatt biztonságos, forga-
lommentes, levegője a közeli fáknak köszönhetően mindig 
tiszta, friss. Az esti szalonnasütésekhez a közvilágítás fé-
nye sejtelmesen szűrődik be.
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Jégverem

A KÖZÖSSÉGI
ÖSSZEFOGÁS
EREDMÉNYEI

• híd építése
•  elburjánzott növényzet  

kitisztítása
• kerítés festése
• vadkerítés elhelyezése
• elöregedett kút felújítása 
• tetőszerkezet állagmegóvása

A KÖZÖSSÉGI 
ÖSSZEFOGÁS 
EREDMÉNYEI

gyöngyörű pihenőhely •
Pünkösdi Piknik– 

Gyermeknap helyszíne •
homokozó •

szalonnasütő •
pihenőpadok •
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Tekenye tér

A használaton kívüli 33196. hrsz. területen az elburján-
zott növényzet nagy mértékben rontotta a településképet. 
2012-ben a tereprendezéskor sövény ültetésével elrejtettük 
a betonfalat és további évelő növényeket ültettünk. A te-
rület egy cserével az Önkormányzat tulajdonába került. Az 
elhasználódott útfelület, a járda hiánya fokozott figyelmet 
igényelt a közlekedőktől és jogos igényt a változtatásra. A 
kátyúzás csak átmeneti megoldást jelentett, még nagyobb 
gödör keletkezett, a csapadék az úton folyt, nem kanyaro-
dott az árokba, az árkolás nem segített. A csapadékvíz el-
vezetését az útszerkezet vonalában elhelyezett átjárható 
folyókával oldottuk meg 2017 tavaszán, ami kicsit szélesí-
ti az utat, a 70 méter hosszú térköves járda pedig az árok 
vonalába került. A 2017 11.16-i BM döntéssel ,,kistelepü-
lések önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
támogatása” 1 millió ft plusz forrást jelentett, ami hozzá-
járul ahhoz, hogy 2018 tavaszán melegaszfalttal tudtuk az 
útszerkezetet korszerűsíteni. Így ez a dombos szakasz biz-
tonságos közlekedésre alkalmassá vált az autók és a gyalo-
gosok számára egyaránt.

2010 után az elsők között került sor a falu központi helyén 
lévő bolt környékének átalakítására. A csapadékvíz elveze-
téséhez árkot kellett kialakítani, a bejárathoz híd kellett. Egy 
merésznek tűnő ötlet alapján folytattuk a változtatást: „mi-
lyen jól mutatna egy térköves placc a bolt előtti töredezett 
beton helyén?!” Bizony 2011-ben ez még alig tűnt megva-
lósíthatónak! Aztán a bolt üzemeltetőjével való egyeztetés 
után az építéshez szükséges anyagok rendelkezésre álltak. 
A lakosság összefogásával, Dézsenyi László és Mohari János 
szakmai vezetésével 2011. május hónapban megvalósult a 
térkövezési munka. A közfoglalkoztatottak munkáját lelke-
sen segítették a lakosok is. Nemcsak a boltig lehet száraz 
lábbal eljutni, hanem az udvaron lévő italbolt lépcsőjéig is. 
Az elültetett sövények és virágok egy rendezett tér díszei. 
Az elvégzett társadalmi munkáért a részvevők tiszteletet és 
köszönetet érdemelnek!

Kossuth tér 24.

A KÖZÖSSÉGI
ÖSSZEFOGÁS
EREDMÉNYEI

• tereprendezés
• évelő növények ültetése

• csapadékvíz elvezetése
•  útkorszerűsítés  

melegaszfalttal
•  70 méter térköves járda 

 

A KÖZÖSSÉGI 
ÖSSZEFOGÁS 
EREDMÉNYEI

csapadékvíz elvezetése •
térkövezés •

virágok és sövény ültetése •
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Hunyadi út 11. 
– Játszótér

Az elvárásoknak, a megváltozott igényeknek való megfelelés 
szándéka indította el a Kultúrház udvarán lévő játszótéren 
az elrozsdásodott kültéri játékok rendszerezését. A terüle-
tet bővítettük, így lett helye a kéttornyú várnak, hintának 
és drótkötélpályának. 2018 tavaszán a közfoglalkoztatottak 
munkájával elkészült a tereprendezés, a Zalai Hazatérők 
Egyesülete pedig önkéntes munkát szervezett az eszközök 
festésére. Az Önkormányzat közfoglalkoztatási program 
forrását az Összefogás Tekenye Alapítvány egészítette ki. 
A megújult játszótér felavatására, birtokbavételére a Pün-
kösdi Piknikkel egybekötött Gyereknapi ünnepségen került 
sor. A pihenőpadok, homokozó helyben készültek, a laka-
tos és asztalos munkákat is a közfoglalkoztatás keretében 
végeztük el. A védett domboldalon, biztonságos eszközök-
kel szívesen szórakoznak a fiatalok. A fák kellemes árnyat 
nyújtanak.

A Kultúrház környezetének rendezését a régi, töredezett 
kerítés lebontásával, fenyőfa tuskók kiszedésével kezdtük, 
melyhez jelentős segítséget kaptunk Szabó Győző vállal-
kozótól. A szomszédos buszmegálló épületét a javításhoz 
előbb meg kellett bontani. A Coca-Cola HBC pályázat támo-
gatásával 2011-ben kerültek díszfák az épület elé. Előtető 
készült a bejárathoz, 2012.évben pedig a nyílászárókat cse-
réltük ki, majd 2016-ban a rolók is megújultak. A TÁMOP- 
6.1.2-11/1-2012-1306 azonosító számú „Egészségtudatos 
programsorozat Tekenye településen” 2013. évben került 
megítélésre 6 867 500.-ft összegben, már a tartaléklistáról 
visszaemelve. Az egészségre nevelő és szemléletformáló 
rendezvénysorozat valósult meg és eszközöket vásárol-
tunk.
Az épület környezete lényegesen megváltozott: a 2015 
szeptemberében az I. 6,5 millió ft összegű Adósságkonszo-
lidációs támogatás egy részéből elkészült térköves járda és 
a 2018 tavaszán felújított játszótér után már új, színvona-
lasabb életteret tudhatunk magunkénak. A tetőről levettük 
a használaton kívüli antennákat, így a beázás kockázatát 
mérsékeltük. Az energetikai korszerűsítést a 45 162 549.- ft 
összegű, TOP 3.2.1-16.-ZA-2018-00026 sz. pályázat támo-
gatásával tervezzük megvalósítani. Az átépítést követően 
tud költözni a könyvtár a régi orvosi rendelő helyére. Így lesz 
megfelelő mozgástér a fiataloknak szervezett programo-
kon, kézműves foglalkozásokon.

Hunyadi út 11. 
– Kultúrház

A KÖZÖSSÉGI
ÖSSZEFOGÁS
EREDMÉNYEI

• terület bővítése
• játékok felújítása 
•  kéttornyú vár, hinta, 

drótkötélpálya
• pihenőpadok
• homokozó 

A KÖZÖSSÉGI 
ÖSSZEFOGÁS 
EREDMÉNYEI

Kultúrház környezetének  
rendezése •

buszmegálló javítása •
 díszfák ültetése •
előtető készítése •

nyílászárók és cseréje •
szemléletformáló  

rendezvénysorozat •
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A tetőszerkezetet megerősítettük, s a cserepeket mosottan 
raktuk vissza, 2013 nyarán nagyon sok asszony segítette a 
cserépmosást, mondván: ha a használt cserép kerül is fel a 
tetőre, legalább legyen tiszta! A köszönöm szó szinte ke-
vés kifejezni, amit a munkájukért érdemelnek! A festők tár-
sadalmi munkáját is nagyra becsüljük. Az új foglalkoztató 
helyiséget pedig az óvodai beszoktatást segítő Baba-Mama 
klub vette használatba. 
A TÁMOP- 6.1.2-11/1-2012-1306 azonosító számú „Egész-
ségtudatos programsorozat Tekenye településen” pályázat 
keretén belül felújításra került a konyhai tároló szekrény, 
mosogató, valamint hűtőszekrényt és televíziót is vásárol-
tunk.
A közmunka programmal előtetők és padok készültek, az 
udvaron a régi romok helyén 2015-től egy 50 m2-es lábas 
pajta áll. A faanyagot itt tudjuk tárolni, de alkalmas kisebb 
csoportprogramokra is.
A Kultúrház előtti járdaszakasz folytatásaként a Hunyadi 
17. Önkormányzati épület mellett újabb 100 méter gyalogút 
készült el. Ezt a szakasz 2016-ban szintén a közfoglalkoz-
tatási program segítségével és jelentős lakossági támoga-
tással építettük meg.
Új felépítményt kapott az ásott kút, 2018-tól pedig térkö-
ves járda vezet az udvari bejárati ajtóig. 2019 tavaszán el-
készült a külső szigetelés és színezés, majd a használaton 
kívüli, romos szivattyúház is lebontásra került. 
Az épület előtti szakasz a járda megépítésével rendezetté 
vált … és bőven marad még tennivaló.

1940. április 3-án kapta a hírt Kovács Imre plébános, mi-
szerint a tekenyei róm.kat. népiskola két tanterem és egy 
tanítói lakás építésére 24000 pengő államsegélyt helyez ki-
látásba méltóságos vitéz gróf Kornis Elemér úr. 
Nem csoda hát, hogy az évek alatt – a karbantartás hiánya 
miatt – a tetőszerkezet elhasználódott, a padló elrothadt, a 
nyílászárók tönkrementek. Megmentéséhez, állagmegóvá-
sához az aktuális kiadások fedezetéhez minden forrásra 
szükség volt. Az elérhető pályázati forrásokat egészítettük 
ki karbantartási kerettel és a lakosság munkájával. A Fecs-
keház program keretén belül a régi pedagógus szolgálati la-
kás helyén 2012-től modern lakórész nyújt átmeneti lakha-
tást fiatal családok számára. A belső falak átrendezésével 3 
szoba, konyha, étkező, nappali került kialakításra. Az ÚMVP 
IV. LEADER -  Fecskeházak kialakítása elnevezésű pályázat 
8 000 000.- ft összeg támogatást nyert el az Önkormányzat 
2011-ben.
Az egyik tanterem helyén működő, 2005-ben megszűnt 
óvodai csoportszoba elrothadt padlóját újra parkettáztuk,  
a nyílászárókat kicseréltük, 2014-ben megújult a vizes- 
blokk is. Mindezt egy újabb LEADER pályázati forrással, 
amelyeket az akkori polgármester készített el; 2012. 11. 30-
án benyújtott LEADER falumegújítás és fejlesztés jogcímen 
4 999 976.- ft összegben.

Hunyadi út 17. 
Önkormányzat – Fecskeház

A KÖZÖSSÉGI 
ÖSSZEFOGÁS 
EREDMÉNYEI

Fecskeház kialakítása •
parkettázás, nyílászáró csere, 

vizesblokk megújítása •
 tetőszerkezet megerősítése •

külső szigetelés, színezés • 
romos szivattyúház lebontása •

200 m térköves járda •
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Az Önkormányzat 2011-ben megalkotta a Falugondnoki 
szolgálatra vonatkozó rendeletét és megkezdődött a felada-
tellátás. Első időszakban bérelt járművel, majd 2013.11.25-
én az MVH-hoz, a vidéki gazdaság és lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 8657878780 szá-
mon benyújtott pályázat lehetővé tette 10 millió ft támo-
gatással saját gépkocsi beszerzését. A biztonságos tárolás 
érdekében garázst alakítottunk ki.
A könyvtár 2016. évben átköltözött a Hunyadi 17. sz. fel-
újított részébe. Így a megüresedett épületre Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése c. pályázatot nyújtot-
tunk be Egészségház céljára. A TOP-3.2.1-15 –ZA1-2016-
00014 sz. támogatási kérelem 2016.júl.22-én beérkezett, 
2017.05.13-án feltétellel támogatásra került 26,1 millió ft 
összegben, majd a pontosításokat követően a megvalósítás 
2018. évben megtörtént. A hosszú és precíz munkafolya-
mat eredménye a település központjában egy korszerű épü-
let. Az átépített helyiségben működik a házi orvos, gyerek-
orvos, védőnői és családsegítő szolgálat. Az Egészségügyi 
Központtal együttműködve rendszeres egészségmegőrző 
programokat szervezünk.

A Gesztenyés út 1. sz. alatt valamikor posta és tejcsarnok 
üzemelt. Az önálló település első polgármestere munkájá-
nak köszönhetően került az épület a település tulajdonába. 
Az Összefogás Tekenye Alapítvány és az Önkormányzat 
együttműködésével 2013-ban könyvtár helyiség jött lét-
re, amely a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás mozgó-
könyvtári szolgálat keretén belül kezdett el működni. A nyí-
lászárókat kellett kicserélni, mosdót kialakítani, a burkolási 
munkák elvégzése után már csak a bútorokat és a köny-
veket tettük a helyükre. A berendezés a Nemzeti Kulturális 
Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 3505/02432. pályázati 
azonosítóval jelzett pályázatával valósult meg 584 500.- ft 
értékben.

Gesztenyés út 1. 
Könyvtár – Garázs  
– Egészségház

A KÖZÖSSÉGI 
ÖSSZEFOGÁS 
EREDMÉNYEI

nyílászárók cseréje, burkolás •
vizesblokk kialakítása • 
falugondnoki gépjármű 

beszerzése •
 garázs kialakítása •

energetikai korszerűsítés •
egészségmegőrző 

 programok szervezése •

2010-2019. • Megvalósult fejlesztések Tekenyén •  www.tekenye.hu



14 2010-2019. • Megvalósult fejlesztések Tekenyén •  www.tekenye.hu 152010-2019. • Megvalósult fejlesztések Tekenyén •  www.tekenye.hu14

Nagyrét út 29. 
– Kosárlabdapálya

Az egészséges életmód fontos része a mozgás! A mozgás 
örömét nem mindenki számára a foci jelenti – ezen gondolat 
indította el a kosárlabdapálya kialakítását. A kiszedett föld-
del tovább töltöttük a Liget alacsonyabb részeit. Az aljzat 
szintjének kialakításában részt vettek a közfoglalkoztatot-
tak. A közfoglalkoztatási program által biztosított pénzügyi 
fedezetet saját forrással egészítettük ki. 2018 tavaszán el-
kezdődött a munka: a kőágyazat, CKT beton után az aszfal-
tozás is elkészült. Helyükre kerültek a kosárpalánkok, majd 
társadalmi munkában elkészült a felfestése is. 

Az 1993. évben bejegyzett Tekenye Sport Club foci program-
ja hétről hétre szórakozást, kikapcsolódást nyújtott a lakos-
ságnak. Szurkolók, családtagok szívesen töltötték az időt 
a szabadban. Generációváltás miatt a TSC működése szü-
netel ugyan,de a területen elvégzett munkálatok megfelelő 
környezetet biztosítanak a kulturált időtöltéshez. Megújult 
a terasz, a lelátó és a belső burkolatok. A liget fái között a 
gyerekprogramok számára került kialakításra terület, me-
lyet a Pogácsafesztivál és a nyári tábor alkalmával vesznek 
birtokba. A foci mellett remek mozgási lehetőséget nyújt a 
2018. júniusban elkészült kosárlabdapálya. A folytatást a 
LEADER programban tervezett szabadtéri kondipark és új 
kerítés megépítésével tervezzük 2019-ben, a benyújtott pá-
lyázat feltételeinek ismeretében.

Nagyrét út 29. 
– Sportpálya

A KÖZÖSSÉGI
ÖSSZEFOGÁS
EREDMÉNYEI

• kosárlabdapálya kialakítása
• palánkok kihelyezése
• felfestés elkészítése
•  liget alacsonyabb  

területeinek feltöltése

A KÖZÖSSÉGI 
ÖSSZEFOGÁS 
EREDMÉNYEI

megújult a terasz és a lelátó •
labdafogóháló került  

elhelyezésre • 
belső burkolatok készültek •
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A közfoglalkoztatási programon 
belül létrehozott értékeinkből:

A közfoglalkoztatási programban vásárolt eszközeink és 
a dolgozók elhelyezésére a programon belül 2 millió ft-ért 
megvásároltuk a faluközpontban lévő, használaton kívü-
li családi házat. 2014 februárjában kérelemmel fordultunk 
a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához a 
Kossuth tér 3.sz. 3110.hrsz. alatti ingatlan megvásárlása 
érdekében. Az engedélyt megadta a BM. A közművek után 
az udvaron kemence, pince épült, aminek a tetejére szárí-
tó-aszaló készült. Az udvarra térhatárolót, árnyékolót épí-
tettünk, és az ásott kútra új felépítmény került. 2019-ben 
a nyílászárók cseréje és a külső szigetelés, festés készült 
el. Az elvégzett munkákkal az épület értéke többszörösé-
re nőtt. A programon belül megvásárolt eszközök hatékony 
munkavégzést tesznek lehetővé.

Kossuth tér 3.  
– Föld- és Kézművesek Háza

A KÖZÖSSÉGI 
ÖSSZEFOGÁS 
EREDMÉNYEI

eszközök vásárlása •
ingatlanvásárlás •

 kemence, pince, aszaló építése •
térhatároló, árnyékoló építése •

ásott kút felújítása •
nyílászárók cseréje •

külső szigetelés •
festés •
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A ravatalozó előterében készült ablak mérsékli a huzatot. 
2015-ben ünnepélyes keretek között került az új helyére a 
kőkereszt. 2016-ban szép urnafal készült egy nagy fake-
reszttel és burkolt térrel, padokkal.
A főbejáratra új kovácsoltvas kapu készült 2017. évben. A 
régi kapu átkerült az temető bővített részén lévő bejáratra. 
2018-ban a ravatalozó rozoga ajtaját újra cseréltük, 2019-
ben elkészült a harangláb. A lakosságtól kapott díszfákat 
elültettük, a hiányzó tujákat pótoltuk, sövény került az új 
temetői kerítés mellé. A gyalogutat leköveztük, a bővített 
terület útjai pedig további feladatot jelentenek. 
A régi, lezárt temető rendkívül elhanyagolt állapotban volt 
2010-ben. Az elburjánzott növényzet kitakarítása hosszú 
időre feladatot biztosított. A bejárat és a gyalogos feljáró 
használhatóvá vált, a közlekedést korlát elhelyezésével se-
gítettük. Így megközelíthetővé váltak a század elejéről ránk 
marad kőkeresztek.

A temetői környezet átalakítása folyamatos. 2010 novem-
berében tuják ültetése, majd a kerítés javítása voltak a kez-
deti munkálatok. A gyepes, esőben alig járható út helyét 
egy térköves feljáró vette át 2014-ben, lépcsővel igazodva 
a domborzathoz.

Temető

A KÖZÖSSÉGI 
ÖSSZEFOGÁS 
EREDMÉNYEI

térköves feljáró készítése •
ravatalozó ajtó, ablak cseréje •

kőkereszt felépítése •
urnafal burkolt térrel, padokkal •

kovácsoltvas kapu •
harangláb készítése •

díszfák, tuják, sövény ültetése •
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pályázat keretében újult meg az aszfalt 2016-ban. A Ken-
derköz nyugati végénél a domborzati különbségek miatt 
Katasztrófavédelmi gyakorlat keretén belül támfalat épí-
tettünk 2018 májusában. Remélhetőleg kevesebb hordalék 
érkezik le a domboldalról a Hunyadi útra, ahol egy 2016-ban 
épített folyóka lassítja, tereli az árokba az esővizet.
A Gesztenyés út aszfaltozása is rendkívül időszerű volt, 
2017 áprilisában valósult meg a II. Adósságkonszolidációs 
6,5 millió ft összegű fejlesztési támogatással.
A Bádonyi út, az Orgona út és a Móri út egy része hidegbur-
kolatot kapott. Már egyenletesebb közlekedés vált lehetővé. 
Az útfelújításokat követően a padkák helyreállítását a köz-
foglalkoztatottak végezték el, helyenként lakossági segít-
séggel. Az emberi és pénzügyi erőforrások végesek.  
A saját készítésű játszótéri eszköz a Móri úton magánterü-
letre került, mert nincs szabvány megfelelősége, ami a köz-
területen kötelező lenne.
A mellékutakkal együtt fontos lenne az egyik főbb közleke-
dési utunk, a Hunyadi út dombos részének és a Türjei útnak 
mielőbbi aszfaltozása. Továbblépést csak újabb pályázati 
kiírások jelenthetnek. Bízunk a Magyar falu program lehe-
tőségében!

A domborzati viszonyok szépsége mellett megvan annak a 
hátránya is, ugyanis a kimosódások, hordalékok kihívást je-
lentenek. Ami árok tisztítást tudtunk, elvégeztünk kézi erő-
vel. Különösen említésre méltó a központban lévő híd aljáról 
a hordalék kimerése erővel, vödörről vödörre! Átlátni is alig 
lehetett a híd alatt! Nemcsoda hát, hogy a csapadék nem 
tudott elfolyni, többször elöntötte a hordalék az óvoda he-
lyiségét… akik ott dolgoztak jól ismerték az esőzések utáni 
helyzetet!
 A felgyorsult esővíz sodrása gyakran jelentős kárt okoz. 
A károk enyhítésére vis maior pályázatot nyújtottunk be, 
amely a helyreállítást segítette. A Móri út - Köztársaság 
tér - Orgona utak találkozási pontjai így kaptak új aszfalt 
burkolatot. A Kenderköz út keleti szakaszán is a vis maior 

Belterületi utak

A KÖZÖSSÉGI 
ÖSSZEFOGÁS 
EREDMÉNYEI

híd aljáról a hordalék kimerése •
új aszfaltburkolatok •

támfal építése •
hidegburkolat •

padkák helyreállítása •
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A folyamatosan megvalósult területkimérésekkel a mező-
gazdasági utak a térkép szerinti helyükre kerültek, a sok-sok 
karbantartás nyomán jórészt járhatóvá váltak. Így a ,,Pinté-
rek–horhos”, ahol eljuthatunk a határ-útig, a Barátoki hegy-
tetőre. Ennek folytatása a Badacsonyi hegygerinc, ahol az 
elvégzett munkák ellenére bőven van tennivaló. Ha kigyö-
nyörködtük magunkat a panorámában, akkor a faluba való 
visszatérésre két út közül is választhatunk. Az egyik útvonal 
a Parrag-hegyen keresztül a ,,Tölösön” ér a faluba. A „VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése…” c. 
projekt 16,5 millió ft összegű támogatásával, környező me-
zőgazdasági művelés alatt álló területek megközelítését 
szolgáló külterületi út csaknem 800 m-es szakaszon kerül 
felújításra, kiszélesítésre és stabilizálásra 2018-ban. A saját 
erő kiegészítéséhez az Összefogás Tekenye Alapítvány 500 
ezer ft támogatás biztosított.

A Pusztai út volt az első mezőgazdasági út, amely járható-
vá vált és a vízelvezetése megvalósult. Az út mentén érin-
tett gazdák többsége anyagilag is hozzájárult a szükséges 
önerőhöz. A vidékfejlesztési miniszter 111/2011. (XI. 24.) 
VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől 
nyújtandó támogatások pályázati lehetőséggel élve Tamás 
Gyula helyi gazdálkodó vállalta az adminisztratív lebonyo-
lítást. 

Mezőgazdasági utak  
– Pusztai út
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mezőgazdasági utak 
járhatóvá tétele •

vízelvezetés megoldása •
mezőgazdasági utak a térkép  

szerinti helyükre kerültek •
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Idősek programjaiból

Nemzeti ünnepeinken a szentmise után kö-
zösen tartunk megemlékezést hősi emlék-
művünk előtt, így találjuk meg létezésünk 
értelmét, kapunk a mindennapi feladataink 
végzéséhez erőt.

Az idős korú lakosok számára az „Idősek 
napján” kívül is rendszeresen szervezünk 
összejöveteleket, programokat. Ezzel is old-
juk a magányt. Szívesen töltik az időt egy-
más társaságában!

Az emberek nagy része manapság ünnep nélkül éli minden-
napjait. Sok munkahelyen vasárnap is kell dolgozni, nem áll 
le a termelés. Amikor nem kell dolgozni azt szabadnapnak 
vagy munkaszüneti napnak nevezzük, nem ünnepnek. Mi is 
az ünnep?

Több mint fizikai pihenés, wellnessezés. Az ünnep képes az 
ember számára feltárni valódi gyökereit, amelyek egy kö-
zösséghez, nemzethez, a hívő embert egyházához Istenhez 
köti. Fontos, hogy legyenek tartalommal megtöltött ünne-
peink, ezt próbáltuk, próbáljuk kialakítani hagyományokat 
teremtve településünkön Ferenc atyával, többször a rábí-
zott Zalabér, Zalavég, Batyk egyházi közösségeivel együtt. 
Csodálatosak voltak templom búcsúink, amelyekhez hoz-
zátartozik a szentmise utáni szeretetvendégség is, vagy a 
búzaszentelő körmenet, zarándoklataink. 

Egyházi programok
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Közösségi programok

zül kerültek ki. A tábort táborzáró értékeléssel, a törzsi verseny 
jutalmazásával és tábortűzzel zárjuk. A táborzáró programunk 
már egy külön közösségi rendezvénnyé nőtte ki magát, hiszen 
vendégül látjuk a heti segítőinket, támogatóinkat és szívesen 
várjuk a kíváncsi szülőket, nagyszülőket is. A tábori nótafánk 
segítségével megtanult énekek és dalok felhangzása kíséreté-
ben a felajánlásokból épített tábortűzzel búcsúztatjuk az együtt 
töltött hetet.
Reméljük, hogy nemcsak települési, de térségi szinten is egy 
olyan tábort sikerült létrehoznunk és működtetnünk, amely a 
helyi összefogás, önzetlenség és sikeresség tekintetében egye-
dülálló és hagyományteremtő. A környékben jó híre van a tá-
borunknak, szívesen jönnek hozzánk a gyerekek a szomszédos 
településekről, de akár más országokból (Ausztria, Svájc) is erre 
az egy hétre táborozni. A szülők és gyermekek visszajelzései bi-
zonyítják, hogy a fáradozásunk nem hiábavaló, az élményekkel 
teli hét jutalma egy összekovácsolódott, mosolygós és vidám 
gyerekcsapat. A tábor segítségével hosszú távon sikerült egy 
olyan fiatal társaságot „létrehoznunk”, akik Tekenye közösségé-
nek aktív bázisát képviselik a falu építése és szépítése, illetve a 
települési szintű programok tekintetében.
A tábor Tekenye Község Önkormányzata és az Összefogás Teke-
nye Alapítvány támogatásával valósul meg.
A közösségi összetartozás jelenik meg a rendezvényeken, ünne-
peinken, kézműves foglalkozások alkalmával.

2007 tavaszán a Tekenyei Részönkormányzat akkori veze-
tője azzal az elgondolással állt elő, hogy a tekenyei ill. teke-
nyei kötődésű gyermekek (elsősorban 6-14 éves, általános 
iskolai korosztály) megismerkedését, összetartását erősít-
ve szervezzünk egy helyi, napközis jellegű ingyenes nyári 
tábort. Természetesen szempont volt az is, hogy minden 
falusi gyereknek tartalmas, élményteli szórakozást bizto-
sítsunk a nyárra a szülők anyagi megterhelése nélkül. 
Fontosnak tartottuk, hogy a gyermekek szabadidejükben 
aktív, minőségi kikapcsolódási lehetőségekkel találkozza-
nak. Úgy gondoltuk, hogy a közös kirándulásokon, túrázások 
alkalmával a régi barátságok megerősödhetnek és új baráti 
kapcsolatok születhetnek. Célunk, hogy megajándékozzuk a 
gyermekeket a közösség érzésével, a településünkhöz, ha-
gyományainkhoz, jelenükhöz való tartozás élményével. 
A jelentkezők névsora ismeretében törzseket alakítunk ki, 
akik a közös programokon túl minden nap egy-egy verseny-
feladattal mérik össze tárgyi tudásukat, ügyességüket. A 
törzsek mellé törzsfőnököket jelölünk, akik az utóbbi évek-
ben egyre gyakrabban a volt táborlakó középiskolások kö-

NaturAqua Életmódtábor 
2007-től napjainkig
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Futóverseny
Látóút – Szüret – Fiatalok

Adott egy gyönyörű természeti környezetben elterülő falu, 
ehhez társul a szőlőművelés és borkészítés évszázados ha-
gyománya, a kérdés már csak az, hogyan mutathatjuk meg 
ezt másoknak is? És jött az ötlet, szervezzünk szőlőhegyi 
futóversenyt, kihasználva a Tekenyét körülölelő dombok 
nyújtotta szemet gyönyörködtető látványt és a kihívást 
jelentő emelkedőkkel tarkított útvonalakat! Így született 
meg a „Tőkétől a Pohárig” 2009-ben, ami a térség kedvelt, 
hangulatos szabadidős sport rendezvényévé vált. A későb-
bi években a futóverseny kiegészült kerékpáros útvonallal, 
valamint a kísérők számára a település természeti és épí-
tett értékeit bemutató „Látóút” túrával is. Azon kívül, hogy 
a sportolni és versenyezni vágyó vendégek számára mara-
dandó élményt nyújtottunk, a faluban is aktív tömegsport 
tevékenység vette kezdetét.

Egy falu közösségének erejéhez az is nagyban hozzájárul, 
ha minden korosztálynak megvannak a közös élményei, 
van lehetőségük egymással találkozni, beszélgetni, progra-
mokat szervezni. Az pedig különösen fontos, hogy a fiatalok 
is átélhessék ezt, hiszen ők a település jövőjének zálogai. 
Éppen ezért az önállóvá válással szinte egy időben elkezdő-
dött a régi Ifjúsági Klub épületének társadalmi munkában 
történő felújítása. A cél az volt, hogy legyen egy hely, ahol 
az életkoruknak megfelelő lehetőségek rendelkezésre állja-
nak, legyen az akár szórakozás, akár munka. Igen, munka is, 
mert kialakult itt egy csapat, akikre később számíthattunk a 
rendezvényeinken és a faluszépítésben egyaránt.

Ifjúsági klub
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Utcaképek
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Programok
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