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Közérdekû ❖ Az Év Vállalkozója ❖ Farsangi elõzetes ❖ Új orvosi ügyelet elérhetõség

KÖZÉRDEKÛ
Az orvosi ügyeletrõl
2013. január 1-tõl Tengelic a Paksi Járás közigazgatási állományába tartozik és a Paksi Kistérség tagja. Ennek hozadékaként az orvosi ügyelet rendje is
módosult. Fenti idõponttól az ügyeleti szolgálatot
Paks látja el a Kistérségi Társulás szerzõdéses megállapodása alapján. Az üzleti alapon megkötött szerzõdés magasabb színvonalú szolgáltatást jelent, így
az azt igénybe vevõk az eddiginél jobb orvosi ellátást kapnak. Tehát amennyiben az orvosi ügyeletre
rászoruló nem tud az ügyeleti rendelõbe eljutni,
úgy az ügyeleti szolgálat az otthonában fogja a beteget ellátni. Az ügyeleti ellátásért nem kell fizetni, valamint azért a gyógyszerért, injekcióért sem, melyet az ellátó orvos az ellátás során kell, hogy alkalmazzon, és ami más módon nem áll rendelkezésre.
Az orvosi ügyelet elérhetõsége és, hogy mikor vehetõ igénybe, a 4. oldalon olvasható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a járóbeteg ellátás
az eddigi rendszerben folytatódik, tehát mindenki a megszokott szakorvosi rendelõket keresheti fel. Megjegyzendõ, hogy mód van új járóbeteg ellátót is igénybe venni, az új járási rendszer
ezt semmilyen szinten nem gátolja, nem ír elõ kötelezõ szakorvosi körzeteket.

FARSANG
A farsang a vízkereszttõl (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó idõszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötõdik hozzá jelentõs vallási ünnep, alapvetõen a gazdag néphagyományokra épül (lásd:
torkos csütörtök). A kereszténység elõtti idõkbõl származó farsangi mulatságokat az „erkölcsös” 16. és 17. században nem eredete, hanem bujaságot szimbolizáló szokásai miatt tiltották.
A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó három
nap, ami nagy mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos
városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat (riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást.

A kormányhivatalokról
A kormányhivatalok okmányirodáiban történõ
ügyintézés (személyi igazolvány és útlevél, jogosítvány, lakcímkártya, stb.) szintén szabadon választható helyen történhet. Ettõl függetlenül a Tengelici
Polgármesteri Hivatalban is hetente egy alkalommal járási ügysegéd áll majd a lakosság rendelkezésére. Ez a rendszer még nem állt fel, konkrétumokról a késõbbiek folyamán tájékoztatjuk önöket.
Polgármesteri Hivatal

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját iskolánk farsangi mulatságára
Idõpont: 2013.február 15., péntek, 13 óra

Sarkady Sándor: Kikiáltó
Maskarások, bolondok
Rázzátok a kolompot
Takarodjon el a tél
Örvendezzen aki él.

Helyszín: sportcsarnok
MINDEN RÉSZTVEVÕNEK
JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁN:
Iskolánk Diákönkormányzata!
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OKTATÁSI INTÉZMÉNYI HÍREK
Óvodai hírek

„Bál, bál maszkabál, minden jelmez készen áll…”

2013. január 26-án délután gyerekzsivajtól volt hangos a faluház. Óvodánk
farsangi mulatságára érkezett a sok kis jelmezes: herceg, hercegnõ, tündér,
mackó, bohóc, pingvin, kalóz, napocska, eper, poliplány, méhecske…..
Belebújtunk maskarába, úgy jöttünk a jelmezbálba, hogy vidáman, jókedvûen üzenjünk a télnek: mi már várjuk a szép tavaszi napokat! A maszkabálon tiszteletét tette Tamás herceg és szépséges párja Virág hercegné. Nyitó
táncukkal kezdetét vette a bál. A karneváli hangulatról a nagycsoportosok
gondoskodtak, majd bekapcsolódtak a kisebbek is: farsangoltunk, vigadoztunk, egész délután táncoltunk! Minden tombola elkelt: 223 nyeremény talált gazdára Ízletes farsangi fánk és üdítõ frissítette fel a táncban elfáradt
gyerekeket. Kívánság szerint arcfestésre nyílott lehetõség.
A jelmezbálon sok szülõ, nagyszülõ, rokon, ismerõs vendégeskedett. Köszönjük, hogy megtisztelték óvodánkat és velünk töltötték a délutánt!
A bál lebonyolításában segítõ
szülõket, a konyhai és óvodai
dolgozókat, az arcfestõt, fényképészt, videóst köszönet illeti lelkiismeretes és segítõkész munkájukért!
Jövõre szeretettel várunk újra
mindenkit!
Huber Péterné óvodavezetõ

Tengelici Mézeskalács Óvoda
farsangi batyus bált rendez

2013. február 16-án, szombaton
19 órai kezdettel a Faluházban!
Zene: "W" Zenekar
Belépõjegy: 1000 Ft
Támogatójegy: 500 Ft
Tombola: 100 Ft
(melyek elõvételben kaphatók
az óvodában.)
Asztalfoglalás február 8-ig (péntek)!
(Huber Péterné óvodavezetõ,
06-74/432-103)

Iskolai hírek – 2013. január
Ez az év is jól kezdõdik…
ha már az idei második tanítási napon buli van az iskolában - gondolhatta méltán, aki
január 4-én, péntek délután együtt mulathatott a SULIBULI - ban. A diákönkormányzat
hagyományos újévi rendezvényén a tánc mellett a játéké volt a fõszerep. A közkedvelt
vonatozás, lufivadászat és székfoglaló mellett elõkerült a limbóléc is. Nem igazán bontakoztathatták ki tánctudásukat, azok a párok, akiknek ehhez csak egy újságpapírnyi
hely jutott. A versengésben résztvevõk jutalma egy-egy szem
szaloncukor volt.

Ki lesz a Limbókirály?

Hegyek völgyek között zakatol a vonat

Micsoda buli?!
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AZ ÉV VÁLLAKOZÓJA: BUJÁK IMRE
„Az értékválsággal küzdõ világban értéket szeretnénk adni azoknak, akik
munkájukkal hozzájárulnak a fejlõdéshez.” 2012. november 23-án ezekkel a szavakkal mutatta be dr. Fajszi
Lajos, az elismeréseket odaítélõ VOSZ
Tolna Megyei Szervezetének elnöke
az Év Vállalkozója Díjra javasolt azon
cégvezetõket, akik több évtizedes tevékenységükkel kiérdemelték ezt a
megtisztelõ címet. Közöttük Buják
Imrét a Tenkop Mezõgazdasági és Kereskedelmi Kooperációs ZRt. igazgatósági elnökét is.
Hosszú út vezetett a hivatalos elismerést bizonyító oklevél kiérdemléséig. Az odáig vezetõ út sok munkával, kétséggel, tanulással,
nehézséggel volt kikövezve. Az ehhez szükséges kitartás és minden akadályt legyõzõ
akarat vagy benne van egy emberben és akkor sikeres lesz az életben, vagy nincs és akkor csak a középszerûség marad. Buják Imre nem szereti a sikertörténet kifejezést,
mint mondja, õ csak azt csinálta, amihez értett és úgy, hogy este mindig nyugodtan
hajthassa álomra a fejét. Ha ehhez 20 órát
kellett dolgoznia egy nap, akkor annyit dolgozott, ha kétkezi munkásként kellett gyakorlatot szereznie, akkor az lett, ha egy új elgondoláshoz új szaktudásra volt szüksége,
akkor megtanulta. És bár a „gép már forog,
de az alkotó még mindig
nem pihen", legfeljebb a tempó lassúbb, így nyugdíjasan.
Buják Imre Györkönyben
született és nõtt fel, majd
bátyja nyomdokait követve
Szekszárdon a felsõfokú mezõgazdasági fõiskolán növénytermesztõ és gépész
szakon üzemmérnöki diplomát szerzett. Kezdõ agronómusként 1970 és 1978 között Pálfán gyakornokoskodott, majd házassága révén Buják Imre
Tengelicre került, ahol a helyi TSZ-ben agronómusként dolgozott.
Azok az idõk kedveztek a mezõgazdaságnak, a tengelici TSZ is sikert sikerre halmozott. Buják Imre szakmai karrierje szintén
szépen alakult. 1983-tól már fõagronómusként, 1985-tõl pedig TSZ elnökként tevékenykedett. A '80-as évek végére azonban
megváltozott a helyzet. A rendszerváltás
után az új törvényi lehetõségek kiaknázása
vezetett ahhoz, hogy átalakulással 1992.
október 1-ével megalapították a TENKOP
Rt-t 1411, a TSZ-bõl átigazolt dolgozóval és
nyugdíjassal. Buják Imre a háromtagú igazgatóság elnöke lett. 1993. január 1-jétõl indították útnak a hét kft-re épülõ holding
szervezetet. Ez a lépés-sorozat egyedülálló
és az elsõ ilyen átalakulás volt Tolna megyében. A cégcsoport eredményesen mûködött, és jelentõs külföldi tõkebevonást tett
lehetõvé a TENKOP Rt. vezetésével. Ennek
a dolgos 30-egynéhány évnek volt egy nagyon izgalmas periódusa, amikor is a tengelici spárga országos és nemzetközi hírnévre tett szert. 1988-ban a bio-termesztéssel foglalkozó német BIOLAND

A Tolna megyei Év Vállalkozója várományosai a 2012. november 23-i ünnepségen
cég együttmûködési célzattal megkereste
Buják Imre elnököt. A bio üzletág ugyan
nem indult be, de ennek a kapcsolatnak köszönhetõen 1993-ban létrejött a spárga termesztésre specifikálódott TENLIPP cég. A
német-magyar vállalat a megalakulását követõ tavaszon 96 hektáron telepített spárgát, Európa legnagyobb egybefüggõ spárga ültetvényeként. Nem véletlen, hogy a
német cég Magyarországon keresett partnert, hiszen a spárga rendkívül kényes jószág, jó talaj és hozzáértõ ember kell hozzá.
Tengelic környékén mindkettõ adott volt, kivéve a
gyakorlatot. Buják Imrének
saját magának is meg kellett tanulnia a termesztés
csínját-bínját az általános
termesztési tudnivalóktól
kezdve a szakszerû, fáradtságos szedésig. A spárga
önmaga is megérne egy
bõvebb fejtegetést, de most legyen elég
annyi, hogy Tengelicen elsõ osztályú fehér
spárgát termesztettek, évente 400 tonnát,
amibõl csupán 2 tonna került hazai fogyasztókhoz. (Igaz, olyan emblematikus
helyekre, mint például a Gundel Étterem,
Kalla Kálmán séf konyhájába.) A többit Németországba, a Strassburg melletti Kehlbe,
Frankfurtba és Braunschweigbe szállították, ahol rendkívül kapós portékának számított. Aztán egy idõre csend vette körül a
tengelici spárgát. A jó hír az, hogy 44 hektáron egy Magyarországon bejegyzett német érdekeltségû cég újra megindítja a termelést Tengelicen, de ebben Buják Imre
már nem vállal feladatot. Megmarad csupán a spárga élvezeténél, családjával együtt
rajong ezért a nemes zöldségért és népszerûsíti ahol, és ahogyan csak tudja.
Buják Imre színesebb egyéniség annál,
hogy csak szakmai életrajzát ismerjük meg.
Köztudott, hogy 2 cikluson keresztül önkormányzati képviselõként szolgálta a köz
javát, azzal a feltett szándékkal, hogy Tengelic külterületi részeit is teljes jogú település

egységként ismertesse el. Lelkiismereti
okokból nem vállalt további képviselõséget, munkája miatt nem tudott elég idõt
szánni a helyi politikára. A hitélet is fontos
számára, 19 éve a Tengelici Evangélikus
Gyülekezet felügyelõje és a Tolna-Baranya
megyei Evangélikus Egyházmegye gazdasági vezetõje. Szíve ügye a tengelici evangélikus templom, rendszeres templomba járó
és örömmel szemléli a gyülekezet pezsgõ
életét. A lelki feltöltõdést a templom nyújtja,
míg a testit a vadászat. 1997-tõl õ a Tengelici Vadásztársaság elnöke is, de nem csak adminisztrál és ügyeket intéz, maga is szívesen ragad puskát. A környéken ugyan csak
apróvadra van lehetõség, de más társaságok
révén nagyvad is akad néha. Szíve-csücske,
Erdély különösen kedves hely számára és
nem csak a nagyvadak miatt. Mivel a vadászat és a borászat jól megférnek egymás
mellett, Buják Imre 180 tõkével (cabernet
és merlot) törpe méretekben minõségi házi borászatot „üzemeltet" saját maga és a
kedvezményezettek örömére. És ha a jó bor
összehozza a családot és a barátokat, akkor
szívesen nótázik és táncol, mindig megemlegetve édesapját, aki a györkönyi pincesoron dalos kedvével a társaság középpontjának számított. Az unokákat sem hagyhatjuk
ki, õk az õ szemfényei. Nagyapaként igyekszik mindazt bepótolni, amit apaként 3 lánya esetében elmulasztott. Akkor kevés
idõt fordított arra, hogy lássa, miként cseperednek, okosodnak, válnak felnõtté.
Unokáival más a helyzet, fél szavakból is értik egymást, a legjobb pajtások. Nagypapa
szigorú, de a csillagokat is lehozná értük a
földre. Már csak akkor lenne boldogabb, ha
még több unoka szaladgálna körülötte. Kívánjuk, hogy ez a boldogság mihamarabb
megadassék. És kívánjuk, hogy sokáig élvezhesse egészségben, békességben a gyümölcsöt, amit egész élete folyamán érlelt.
A díj hivatalos átadójára 2012. december
3-án Budapesten, a Mûvészetek Palotájában került sor egy ünnepélyes gálamûsor
keretében. Gratulálunk az Év Vállalkozójának, Buják Imrének!
BRM

Tengelic

ORVOSI
RENDELÕ
CSALÁDORVOS
Drr. Döm
mötörr Zita
a
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284
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
Drr. Vékás Júlia
a Andrea
a
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200
Rendelési idõ:
Hétfõ
Szünetel
Kedd
14:00 - 19:00
Szerda
14:00 - 19:00
Csütörtök
9:00 - 14:00
Péntek
9:00 - 14:00
Csecsemõ tanácsadás
Kedd
8:00 - 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:
rendelési idõben
Ügyelet
január 1-jétõl 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)
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JEGYZÕI KÖZLEMÉNYEK
Képviselõ-testületi ülés összefoglaló
A Képviselõ-testület 2013. január 29-ei rendes ülésén döntött az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 3. számú módosításáról. A módosítással az önkormányzat bevételi és kiadási fõösszege 333.804 e Ft-ra
emelkedett.
Egyhangúlag elfogadásra került a köztisztaság védelmérõl és a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása, melynek során a testület
hatályon kívül helyezte a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos díjak megállapítására vonatkozó hatáskörét és a rendelet mellékletét,
amely a díjakat tartalmazta. A módosításra törvényi változás miatt
volt szükség.
Ezt követõen a képviselõk elfogadták a helyi iparûzési adóról szóló rendelet módosítását is, amely módosítást a helyi adókról szóló törvény 2013. január 1-jei változása indokolta.
Az ülésen az önkormányzati SZMSZ több szakasza is módosításra
került a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 2013.
január 1. napjától történõ hatálybalépése miatt.
A módosító rendelet többek között változtatta a polgármesteri hivatal megnevezésére, a zárt ülésre, a név szerinti szavazásra, a testületi jegyzõkönyvek tartalmára, a jegyzõ munkáltatójára, a közmeghallgatásra vonatkozó szakaszokat. Emellett az SZMSZ két melléklete
és három függeléke is módosult
A képviselõ-testület a háziorvossal kötött megbízási szerzõdés
azon pontját, ami kötelezi a háziorvost az ügyeletben való részvételre, hatályon kívül helyezte.
A 2013. évi belsõ ellenõrzési feladatok ellátására a képviselõ-testület megbízta az Alisca Comp Kft-t. Ez a vállalkozás végezte az önkormányzatnál évek óta a belsõ ellenõrzési feladatokat. A megbízási díj
összege 228.600.-Ft.
A képviselõ-testület név szerinti szavazással a „Polgármesteri Hivatal felújításával kapcsolatos tervezési és építési munkák elvégzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a
Sugár Építõipari Kft-t (Szekszárd) hirdette ki nyertes ajánlattevõnek.
A vállalkozóval a szerzõdés megkötésére 2013. február 13-án kerül
sor, a munkák várható befejezési határideje 2013. június vége.
Az egyebek napirendi pontban határozatot hoztak a képviselõk
arról, hogy a 2012/2013-as nevelési év II félévében is ingyenesen biztosítják az „iskolatejet” az óvodásoknak. (az általános iskolában a
Klebersberg Intézményfenntartó Központ dönt az iskolatejrõl),
döntöttek a Szekszárdi Rendõrkapitányság, valamint a SárközDunavölgye-Siómente Egyesület - melynek tagja Tengelic település is
- támogatásáról, döntés született a négy órás karbantartói álláshely
nyolc órásra emelésérõl, valamint az idei évben 1 napos falunap megrendezésérõl.
A napirendi pontok megtárgyalása után a polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet a járási rendszer eddigi tapasztalatairól valamint arról, hogy a közmeghallgatás idõpontja február végén lesz.
Tolnai Lászlóné jegyzõ

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ
7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650
NYITVA TARTÁS
Hétfõ
13:00 - 19:00
Kedd
14:00 - 19:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
8:00 - 18:00
Péntek
13:00 - 19:00
Szombat
14:00 - 18:00
Vasárnap
14:00 - 15:00
A teleszoba szeptember 3-tól
hétfõtõl szombatig 14:00 - 18:00
között, pénteken 15:00 - 19:00
között látogatható.
A fenti idõpontokon kívül a
rendezvények idõpontjának
függvényében tartunk nyitva.
További elérhetõségek:
Schmidt Mária
mûvelõdésszervezõ
Telefon: 06-30/572-4788
E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu
Februári programok:
Kasza Endre falugazdász fogadóórái: február 14., 21. és 28-án
8 és 11 óra között
Népfõiskolai elõadások:
szerdánként 17 órakor
február 13. - Horthy Miklós elõadó: Gazdag Ferenc
február 20. - Képek Erdélybõl
és azon túl - elõadó: Jilling Ferenc
február 27. - Természetes
anyagok a ház körül - elõadó:
Nagy Andrea

február 9., 18 óra: Ifjúsági Jelmezes Farsangi Bál
február 13., 9 - 12 óra között:
Egészségmegõrzõ program termékbemutató
február 16., 20 óra: Felnõtt jótékonysági Bál
február 22., l7 óra: Klímabarát
mintaprogram Szekszárd térségében - Zöldtárs Alapítvány.
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