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„KLIK”-kkelünk; avagy az állami szerepvállalás új formája a közoktatásban
2012. november 26-án fogadta
el az Országgyûlés a köznevelési
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami átvételérõl szóló törvényt. A törvény értelmében az
ország valamennyi közoktatási
intézményének fenntartója - az
általánostól a középiskolákig,
pedagógiai szakszolgálatoktól a
kollégiumokig - az állam lett. Az
állami fenntartás alapvetõen
szakmai irányítást jelent, mely
egyben a pedagógusok, a nevelõ-oktató munkát közvetlenül
segítõk fölötti munkáltatói jogok gyakorlását és bérfinanszírozását jelenti.
A jogalkotó új fogalomként
határozta meg a mûködtetés kötelezettségét. A mûködtetõi feladatok körébe tartozik az intézményi ingó és ingatlanvagyon
mûködtetése, a rezsi- és karbantartási költségek viselése, a technikai személyzet munkabérének, juttatásainak finanszírozása. Utóbbi feladat az önkormányzatot terheli, amennyiben
vállalta a mûködtetést, vagy nem
mondott le arról. Fõszabályként
a 3000 fõnél kisebb lélekszámú
települések iskoláinak mûködtetése állami kötelezettség lett, ám
ha az önkormányzat a bevételeibõl képes azt finanszírozni, vállalhatta a feladatot. Tolna megyében mindössze két ilyen település volt: Aparhant és
Bátaapáti, amelyik vállalta iskolája további mûködtetését, az ezzel összefüggõ kiadásokat.
A 3000-nél magasabb lélekszámú települések iskoláinak
mûködtetése továbbra is a települési önkormányzat feladata
maradt, ám megfelelõ gazdasági
feltételek hiányában errõl az
érintett önkormányzatok nyilatkozatban lemondhattak. Öt
ilyen megyei településrõl tudunk, melyektõl az állam a költségek viseléséhez mûködtetési
hozzájárulást kért.

Az állam a köznevelési intézmények fenntartásának koordinálására Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ
(KLIK) néven új országos hivatalt állított fel. A KLIK területi
szervei a tankerületek lettek,
amelyek illetékességi területe
megegyezik a járások közigazgatási területével. Tolna megyében ez hat tankerületet jelent.
Az oktatási intézmények a
KLIK egységeiként, központi
költségvetéssel mûködnek. Az
intézményvezetõk tankerülettel
való egyeztetési kötelezettsége
az intézményt érintõ szinte valamennyi kérdésben, problémakezelésben, intézkedésben fennáll. A központosítás érintette a
beszerzéseket, a kötelezettségvállalásokat is, melyekre csak a
tankerület elõzetes engedélyével, felhatalmazásával kerülhet
sor, hiszen az iskoláknak nincsen saját költségvetésük.
2012. december 31-én az iskolák államosítása révén megszûnt
a Zomba Körzeti Intézményi
Társulás. Egy nagyon sikeres, pályázati forrásokban, humánerõforrás-fejlesztésben, folyamatosan fejlõdõ tanulói, szakmai teljesítményben, számokban is
mérhetõ, eredményekben megmutatkozó, kölcsönös elõnyökön alapuló együttmûködési
ciklus ért ezzel véget. A korrekt,

eredményes együttmûködésért
intézményünk nevében Szûcs
Sándornak a társulás elnökének
és Fábián József fõigazgató úrnak köszönetemet fejezem ki.
2013. januárjától a mi iskolánknak is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett a
fenntartója és mûködtetõje. A
tanév végéig a Zomba KONI
Tengelici Tagiskolájaként a
Bonyhádi Tankerülethez tartozunk, mivel tanév közben nem
történhet intézményi átszervezés. Várhatóan a jövõ tanévtõl a
Paksi Tankerülethez tartozással,
új OM-azonosítóval, önálló iskolaként funkcionálunk.
Óvodánk, Tengelici Mézeskalács Óvoda néven, önálló intézményként önkormányzati fenntartásban mûködik tovább.
A DDOP 3.1.2.-jelû
uniós infrastrukturális pályázati projektben vállalt feladatok
megvalósítását 2013.
szeptemberétõl immáron nem az integrált intézmény, a
Zomba KONI keretei
között, hanem konzorciumi formában,
a fejlesztésben érintett települések önálló intézményei viszik
tovább. A pályázati
szerzõdésekben az
önkormányzatok helyett - mint fenntartóa KLIK lép be. Ez igaz a már lezárult és a még folyamatban lévõ
pályázatokra is.
Az oktatási rendszer átalakítása az intézmények decemberi
átadás-átvételével kezdõdött. Januártól a közüzemi és egyéb
szolgáltatói szerzõdések KLIK
általi újrakötésére és összehangolására került sor. Ezzel párhuzamosan valamennyi iskolai dolgozó állami alkalmazásba vétele

is megtörtént, a kinevezésekben, munkaszerzõdésekben
rögzített bérelemek szerinti fizetésekkel. A közalkalmazottak
cafetéria-juttatását jelentõ természetbeni étkezés szabályozása, ami eleddig még nem ismert.
Megfeszített munkával sikerült az intézményi ingó és ingatlanvagyont feltérképezni, melyrõl februárban önkormányzatunk vagyonkezelési szerzõdést
kötött a KLIK-kel.
Ennek értelmében az iskola
két épületét - kivéve a könyvtárat, a konyhát, a mosodát és a
szolgálati lakást - ingyenes használatra átadta az államnak. Az átadással az állam fizeti
az átadott ingatlanvagyon területarányos
üzemeltetési, fenntartási,
karbantartási
költségeit, az ingóságok esetében gondoskodik a használat során bekövetkezõ hiány pótlásáról.
Az állam, az iskolai
célú használat arányában hozzájárulást fizet a sportcsarnok, a
faluház fenntartási
költségeihez,
valamint hozzájárul az iskolabusz üzemeltetéséhez, a buszvezetõ
béréhez.
Folytatódik a tanulók 90%-át érintõ iskolatej program. Februártól a tanév végéig
az állam biztosítja tanulóink számára a napi 2dl tejet. A napokban újraindult az alsó tagozatosokat érintõ iskolaalma program is.
Az oktatásügy, mint nagy ellátórendszer átalakítása számtalan
problémát vetett fel, melyekrõl
az országos sajtó szinte naponta
adott és ad ma is tájékoztatást.
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)
Az átadás-átvételt megelõzõen felkészültünk a lehetséges
gondokra; amit lehetett „bespájzoltunk", így számunkra
nem okozott közvetlen problémát a fenntartóváltás. Az élet
diktálta, újabb és újabb központi szabályok megjelenése
jellemzõ, mely természetes velejárója a tanév közbeni átalakításnak. A dolgok lassan, folyamatosan a helyükre kerülnek.
Az állami átvételt - és ez való
igaz - nálunk sem a tanulók,
sem a szülõk nem érzékelhették, nem járt fennakadással.
Mindössze az intézményvezetõ
élete lett az eddiginél nyugtalanabb.
A fenntartóváltás úgymond
adminisztratív feladatait elvégeztük, annak jogi alapjait megteremtve, de legalább akkora feladatok állnak még elõttünk.
Ezek között a legfontosabb az
intézményi alapdokumentumok; a pedagógiai program, a
helyi tanterv, a Szervezeti Mûködési Szabályzat, a házirend
március 31-ei határidejû felülvizsgálata és átdolgozása.
Az igazi átalakítás szeptembertõl veszi kezdetét, mely új
szabályozást bevezetve az 1. és
5. osztályokat, az ezekben az
osztályokban tanulókat, szüleiket, az itt tanító pedagógusokat
fogják elsõként érinteni. Errõl

bõvebben a
késõbbi szám o k b a n
adok tájékoztatást.
Annak ellenére, hogy
az
önkormányzat az
idei
évtõl
nem finanszírozhat hagyományos értelemben iskolai feladatokat - anyagi
lehetõségeihez mérten - továbbra is támogatja az iskolát a Felnövekvõ Nemzedékért Alapítványon keresztül, valamint a megkezdett zeneoktatás folytatásához a faluház költségvetésében
forrást biztosítva.

Az intézmény a település iskolája marad az állami átvételt
követõen is, és a hivatal dolgozói
szükséges esetben továbbra is
segítik a zökkenõmentes mûködést. Ahogyan polgármesterünk
fogalmazott: „Fû nem maradhat
lekaszálatlan az udvaron! Ha kell,
segítünk, és ezután is megoldjuk az esetleges problémákat.”
Legutóbbi értesülésünk szerint a társulás 40,5M forintot
nyert el az „Innovatív iskolák fejlesztését” célzó legutóbbi pályázaton, mely a tagiskoláknak az
új Nemzeti Alaptantervben
(NAT) megfogalmazott és bevezetésre kerülõ feladataihoz
(csak néhányat említve, mint
például a mindennapos testne-

velés, az egész napos iskola bevezetéséhez,
az
infokommunikációs technológia, az
IKT fejlesztésére) újabb uniós
források felhasználását teszi lehetõvé. A támogatás a pedagógusok sokrétû módszertani továbbképzését is finanszírozza.
Az újabb nyertes pályázat iskolánk jövõjét tekintve ismét
mérföldkõ lehet. Bizakodásra ad
okot, hiszen a meglévõ korszerû
infrastruktúra mellé tovább bõvíti, és hosszabb távon megteremti Tengelicen mindazt az
eszköztárat, mellyel egy XXI.
századi iskolának rendelkeznie
kell.
Szijártó József iskolaigazgató
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2013. február 16-án 19 órai kezdettel tartottuk óvodánk hagyományos jótékonysági bálját a Faluházban. Még 2009-ben a Sportcsarnokban rendeztük az elsõ - akkor reggelig
tartó- mulatságunkat, melynek sikere mind a
mai napig sok érdeklõdõt, támogatót jelent
számunkra.
Adományaik segítségével óvodásainknak
új asztalokat, székeket, fektetõket, játékokat
vásároltunk, szervezhettünk számukra színházi elõadásokat, kirándulásokat.
Büszkék vagyunk arra, hogy a gyönyörûen felújított Faluházunkban mi tarthattuk az
elsõ bált!
Az idei esztendõben is sokan megkerestek, hogy szívesen eltöltenének velünk egy

ÓVODABÁL
zenés -táncos estét vagy jegyek, tombolák vásárlásával támogatnák óvodánkat.
Ezen estén újra megtelt a Faluház. Ezt hálásan köszönöm 58 tengelici kisóvodás és
kollégáim nevében is. A bál bevételét udvari
játszóeszközök: jármûvek, ügyességi- és
mozgásfejlesztõ játékok vásárlására kívánjuk
fordítani. A bál bevétele: 250 ezer Ft lett!
Összejövetelünk szervezésével azt is fontosnak tartottuk, hogy baráti társaságok kovácsolódjanak össze és együtt más tengelici
rendezvényen is szívesen vegyenek részt.

Az est folyamán értékes nyeremények kerültek kisorsolásra, melyekért köszönet illeti
támogatóinkat és azokat, akik pénzadománnyal járultak hozzá bálunk sikeréhez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Élménybirtok Bikal
Babits Kiadó Szekszárd
Fejõs Károly, Porkoláb Tibor
Fakanál Ételház Molnár Ferenc
Zöldbeszerzés papírbolt
Benizs Béláné Szakállas Marietta
Ádám Réka
Ádám Miklósné
Vargáné Huber Lídia
Tóth István
Parrag János
Parrag Gábor
Kiltau András
Fülöp Jánosné
Németh Jánosné
Haász Éva kozmetikus
Binderné Kiss Anikó
Hollósi László
Béres család
Szijártó család
Osztemajer Gyõzõ és családja
Boda család
Meszlényi család
Benke család
Simon család
Fodor család
Huber család

Minden mulatni, szórakozni vágyó támogatónkat jövõre is szeretettel várjuk!
Huber Péterné óvodavezetõ
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BEMUTATKOZIK A PATKOLÓKOVÁCS: KAJSZA BÉLA

Bármennyire is lovas nemzet a magyar, a lovak patkolásának gyakorlatát nem eleink hozták a honfoglaláskor az õshazába. Olyannyira nem,
hogy a közép-ázsiai népek még a
20. század elején sem patkolták a lovaikat. Ettõl függetlenül a magyar
patkó szó már a 14. századi írásos
dokumentumokban is elõfordul. A
patkó a kovács szóval együtt délszláv eredetû és a patkó, mint tárgy
is szláv-germán közvetítéssel került
népünkhöz. A patkolás a mûutak
terjedésével vált általánossá. A lópatkót gyakorlati hasznán túl mindig is
szerencsét hozó tárgynak tartották,
számos hiedelem fûzõdik hozzá, különösen a talált patkóhoz. Hogy
bent tartsák a szerencsét, a patkót
görbülettel befelé a küszöbre szegezték. Az állatokat a rontás ellen
védte, ezért disznóvályúba helyezték, a tûzbe helyezett patkó pedig

megóvta a marhákat a vadak támadásától.
Kajsza Béla szerencsés ember
és nem csak azért, mert nap, mint
nap lópatkó akad a kezébe, hanem
mert az a mestersége, ami a hobbija: patkolókovács. Bár ízig-vérig 21.
századi fiatalember, akit a technika
csodái vesznek körül, mégis ezt az
õsi mesterséget választotta, ki tudja milyen sugallat hatására.
Dédszüleinek ugyan voltak lovai,
de nem volt különösebb kötõdése
a lovakhoz. Aztán középiskolás korában olyannyira befészkelte magát fejébe a gondolat, hogy patkolókovács lesz, hogy 21 évesen meg
is valósította. A Nemzeti Lovardában mezõgazdasági és patkolókovács szakképesítést szerzett. A
képzés ló anatómiát, kohászati és
anyagismeretet, valamint kovácsoltvas mûvességet foglalt magában. Tudását a Magyar Patkolókovács Egyesület szakképzésein, valamint bel- és külföldi tapasztalatcseréken gyarapítja.
Kajsza Béla évente mintegy 7800 lovat kezel rendszeresen.
Szükség szerint patkol, patkót igazít, körmöl, pataszabályozást végez, gyógy-patkót készít. Egyedül
dolgozik, de rúgós, elrontott lovak
patkolása esetén van segítsége.
Tud patkót készíteni, de erre már
nincs szükség, hiszen a kereskedelemben beszerezhetõk a kész pat-

kók. Hogy ki ne jöjjön a gyakorlatból, felkérésre azért készít kovácsoltvas dísztárgyakat. Mindig minõségi munkát ad ki a kezébõl,
patkoláskor is a kedvenc fázisa,
amikor elbírálja a kész "mûvet".
A patkolókovács mesterség
nem veszélytelen, hiszen egy 3400 kg-os állat komoly sérüléseket
okozhat. Bélát is számos baleset érte már munkája során, ám ilyenkor
nem szabad a lovat hibáztatni,
vagy haragudni rá. Minden egyes
esetben le kell vonni a tanulságot,
hogy a jövõben hasonló ne fordulhasson elõ. Szerinte a ló gazdáján
rengeteg múlik, egy jól idomított,
jól tartott lóval nem szokott gond
lenni.
Ehhez a munkához erõnlét és
állóképesség is szükséges. Ebben
nagy segítség a sport és a gyógymasszázs, Kajsza Béla is így tartja
formában magát. Sportként stílusosan a lovaglás is szóba jöhetne,
de õ nem mûveli, évekkel ezelõtt
ült utoljára komolyan lovon. Kislánya kedvéért, aki rendszeresen lovagol, azonban szívesen pattan
nyeregbe, úgymond játszani.
Ki hinné, hogy a forró vashoz,
kalapácshoz, patavágóhoz edzõdött kezek zenevarázslásra is képesek? A zene észrevétlenül vált Béla
életének szerves részévé, hiszen a
családban nagy hagyománya volt a
zenélésnek. Õ és két öccse auto-

matikusan léptek apjuk nyomdokába és jegyezték el magukat a rézfúvós hangszerekkel. Idõvel megalakították a Kajsza Kvartettet és
adtak nagysikerû koncerteket
templomokban, rendezvényeken,
hangversenyeken. Manapság ritka
alkalom, amikor összejön a családi
kvartett egy kis zenélésre, fellépéseik is szinte csak a karácsonyi idõszakra tehetõk. Ha a zenélésre

nincs is sok idõ, egy muzsikus
nem tud zene nélkül meglenni.
Béla sem. Dallamok veszik körül,
ritmust adnak az életének, a munkájának. Ritmust, mint amilyen a
kovácsok ütemes kalapácsütései
az üllõn. Zene és munka. Kajsza
Bélának mindkettõ meghatározó
jelentõségû, és mindkettõt szívvellélekkel élvezi, szereti.
BRM
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Farsangi jelmezbál
Tengelic-Szõlõhegyen

További képek a 4. oldalon

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. február 12-én tartotta soros ülését. Az elsõ
napirendi pontban határozattal elfogadta a testület – a következõ három évre vonatkozóan – az adósságot keletkeztetõ ügyletekbõl eredõ
fizetési kötelezettségeket valamint a helyi adóbevételeket. E szerint a
helyi adóbevételeket évi 46.000 e Ft-ban állapítja meg az önkormányzat, míg hitel vagy kölcsönfelvétellel nem számol.
Döntés született a köztisztviselõk, valamint a közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria támogatásáról. A 2013. évi cafetéria keret bruttó összege 7.007. e Ft.
Megtárgyalták, és egyhangúlag elfogadták a képviselõk az önkormányzat 2013. évi költségvetését. A költségvetési bevételek elõirányzata
222.676. eFt, a költségvetési kiadások elõirányzata 286.917 eFt, a hiány
64.241 eFt, melynek fedezete a 2012. évi pénzmaradvány, így az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási fõösszege 286.917 eFt. A
bevételi és kiadási fõösszegbõl a polgármesteri hivatal 70.705 eFt-ot, a
Mézeskalács Óvoda 29.050 eFt-ot képvisel. Az önkormányzat jóváhagyott létszámkerete 28 fõ, a polgármesteri hivatalé 11 fõ és a Mézeskalács Óvoda létszámkerete 9 fõ. Az idei évben is támogatja az önkormányzat az alapítványokat, társadalmi és egyéb szervezeteket, összesen
2.840 e Ft-tal.
Beruházásra és felújításra - konyhai üst, nyomtató, ingatlan vásárlás, vízhálózat felújítás, épület felújítás - 19.000 eFt-ot különített el a képviselõ-testület a költségvetésben.
Az egyebek napirendi pontban megszavazta a testület, hogy a Tengelici Vadásztársaság története c. könyv nyomdai munkálataihoz 40 eFt
támogatást nyújt, majd elfogadták a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet.
Végül, zárt ülésen döntöttek a képviselõk arról, hogy 2013. évben „Tengelic Községért” kitüntetõ címet adományoz Bátainé Réti Márta tengelici lakosnak, melyet a március 15-i ünnepség keretén belül a polgármester ad át.
Tolnai Lászlóné jegyzõ
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
Folytatás a 3. oldalról

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
Márciusi programok:
Kasza Endre falugazdász fogadóórái: március 14., 21. és 28-án
8 és 11 óra között
Egyéb programok:
márrciu
us 11. 1530 és 17 óra között
- Optik Mester ingyenes látásvizsgálat
márrciu
us 14. 14 óra - Megemlékezés március 15-rõl
márrciu
us 16. 18 óra - Vadászgyûlés
márrciu
us 23. - „Cinegemadár”
Népdaléneklési Verseny elõdöntõ
(a kezdés idõpontját késõbb
tesszük közzé)
márrciu
us 25. 17 óra - Tengelic
Télen rajzpályázat eredményhirdetése és a kiállítás megnyitása
márrciu
us 29. 16 óra - Húsvéti
kézmûveskedés gyerekekkel.

KÖZMEGHALLGATÁS
Tengelic Faluház
Idõpont: 2013. márc. 25. 17 óra
Tengelic-Szõlõhegy Kultúrház
Idõpont: 2013. márc. 26. 17 óra
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