
Kiemelkedő baleset-megelőzési 
tevékenységüket ismerték el 

A Tolna Megyei Baleset-
megelőzési Bizottságának 
elnöke, Dr. Pilisi Gábor 
rendőr ezredes tíz, a me-
gyében szolgáló rendőr 
munkáját jutalmazta. 

Tolna megye évek óta azok közé 
a megyék közé tartozik, ahol a 
balesetek száma a legkevesebb. A 
sérüléses balesetek száma Tolná-
ban 300 körül stagnál évről évre. 
Ehhez hozzájárul a rendészeti te-
vékenységen felül a baleset-meg-
előzési munka is. A Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányság és a Tolna 
Megyei Baleset-megelőzési Bi-
zottság vezetése 2020-ban el-
ismerte azoknak a rendőröknek 
a munkáját, akik az elmúlt idő-
szakban kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak a komplex fokozott 
közlekedésrendészeti ellenőrzé-
sekben, vagy munkájukkal haté-
konyan hozzájárultak a balesetek 

megelőzéséhez. Dr. Pilisi Gábor 
rendőr ezredes, a Tolna Megyei 
Baleset-megelőzési Bizottság el-
nöke, megyei rendészeti rendőrfő-
kapitány-helyettes a 2020. decem-
ber 11-én megtartott ünnepélyes 

ülésen dicséretben és jutalomban 
részesítette a megyében szolgáló 
rendőrök közül tíz munkatársát, 
köztük Sátor Zoltán rendőr zász-
lóst is, a Tamási Rendőrkapitány-
ság baleset-helyszínelőjét.

Átadták a Pályaorientációs 
Kalandőrület díjait 

Ünnepélyes keretek között hir-
dették ki december 18-án, a Tol-
na Megyei SZC Vályi Péter Szak-
képző Iskola és Kollégiumban a 
két nappal korábban lezajlott 
Pályaorientációs Kalandőrület 
című vetélkedő eredményeit.

 ¬ 5. oldal
Új könyvek 2021-ben

A decemberi számban a 2021-
es kalendáriumról kérdeztük 
Örményi Jánost, most az idei 
könyves terveiről faggattuk.

 ¬ 7. oldal
Kimagasló sikereket értek el a 
növendékek

A 2020/21-es tanév első felében 
a Würtz Ádám Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola 
fafúvós tanulói két zenei verse-
nyen vettek részt.

 ¬ 6. oldal
Tizenhárom napig készült a 
Luca széke

A Tamási Művelődési Központ 
tevékenységeinek sorában fon-
tos szerepet játszik a hagyo-
mányőrzés és annak tovább-
adása, ezért adventi online 
tevékenységünkben is szerepel-
tek olyan programok, melyek 
ezekre a tradíciókra irányították 
a figyelmet.

 ¬ 7. oldal

Több mint 400 millió forintos beruházással ivóvízvezetéket építenek ki Tamási külterületein - közölte a város polgár-
mestere az MTI-vel.              2. oldal
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A kitüntetett rendőrök

Gyógyfürdő minősítést kapott 
a Tamási Fürdő

Minősített gyógyvízzel már 30 éve rendelkezik a termál-
fürdő, 2020-ban pedig a gyógyfürdő titulust is megsze-
rezte. Fontos mérföldkő ez a fürdő életében.

2020-ban egyetlen fürdő kapta meg 
újonnan a gyógyfürdő minősítést. 
Ez persze érthető, hiszen az elmúlt  
esztendő a fürdők számára nem az 
új minősítések megszerzéséről, ha-
nem inkább a túlélésről szólt – szá-
mol be róla a www.termalonline.hu. 
Mindenesetre Tamásiban mostanra 
ért be a korábban elindított folya-
mat, így megkapták a gyógyfürdő 
titulust, a termálfürdő mostantól a 
Tamási Gyógyfürdő elnevezést is 
használhatja.
Tamásiban az 1960-as évek vé-
gén találtak termálvizet. A termál-
strandot 1973 májusában adták át, 
akkor még mindössze három me-
dencével: két ülőmedencével és egy 
gyerekpancsolóval. A legutóbbi je-
lentős fejlesztés 2011-ben valósult 
meg, amikor 1,5 milliárd forintból 
egy modern fedett fürdőt építet-
tek. Gyógyvízzel régóta rendelke-
zik a fürdő, hiszen az I-es számú 
kútjuk már 1990-ben megkapta ezt 
a minősítést, amit 2009-ben meg-
erősítettek. 2014 óta pedig a Szent 
Donátus nevű termálkútjuk vize is 
gyógyvíznek minősül. Bár a köz-
nyelvben a gyógyvizes medencékkel 
rendelkező fürdőket automatikusan 
gyógyfürdőnek hívjuk, valójában 
a gyógyvíz és a gyógyfürdő titulus 
két különböző dolog. A gyógyfürdő 
címhez többek között az szükséges, 
hogy fürdőgyógyászati kezeléseket 
végezzenek az adott helyen, nem is 
feltétlenül gyógyvízzel. 

Korábban egyébként arról lehetett 
hallani, hogy a városvezetés a fürdő 
és a körülötte lévő terület kapcsán 
a gyógyhely címet is megszerezné. 
Ez egyfajta minőségi garanciát je-
lentene arra, hogy a fürdő környe-
zetében minden adott a gyógyulás-
hoz, a pihenéshez. Időnként pedig 
kifejezetten a gyógyhelyek számára 
meghirdetett fejlesztési pályázato-
kat is el lehet csípni.
A pandémiás helyzet miatt jelenleg 
a Tamásiban található fürdő is zárva 
tart, de békeidőben széles meden-
cekínálat áll a vendégek rendelke-
zésére, valamint a fürdő program-
kínálata is kifejezetten változatos.
A tamási víz nátriumkloridos, 
hidrogénkarbonátos gyógyvíz. A 
használata reumatológiai megbete-
gedések, gerincsérv, csontritkulás, 
végtagsérülések és ortopédiai mű-
tétek utókezelése, egyes nőgyógyá-
szati- és bőrgyógyászati problémák 
esetén ajánlott.
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Bíznunk kell a tudósokban, orvosokban
A koronavírus lassan egy éve része az életünknek, a 
mindennapjainknak. Az ellene hatásos oltóanyag már 
hazánkba is megérkezett, ám a lakosság egy része bi-
zonytalan: oltassa, vagy ne oltassa be magát? Dr. Szat-
mári László háziorvost kérdeztük a járvány helyi tapasz-
talatairól, illetve arról, mit érdemes átgondolnunk a 
vakcinával kapcsolatosan. 

 – A korlátozások elég szigorúak, 
ennek hatására arról tudok beszá-
molni, hogy a járványügyi helyzet 
stagnál Tamásiban és környékén is; 
nem lett több, nem is lett kevesebb a 
fertőzöttek száma az elmúlt hetek-
ben – mondta dr. Szatmári László. 
– Nyilván az ünnepek közelsége az 
adatokba még belejátszhat, de a já-
rás területén én nem látok jelentős 
esetszám növekedést. Súlyos eset 
szerencsére kevés van, olyanok, akik 
kórházi kezelésre szorulnak, vagy 
lélegeztető gépen vannak. Inkább 
az jellemző, hogy többen otthonuk-
ban vészelik át enyhe tünetekkel a 
betegséget, karanténban.
• Mennyire tartják be az emberek 
a higiéniás, maszkviselési szabá-
lyokat?
 – Mindnyájunkat megvisel ez az 

új helyzet, a sok korlátozás. Ennek 
ellenére úgy látom, hogy fegyelme-
zett a lakosság. A tamásiak hordják 
a maszkot, a betegek a váróban egy-
mástól messze ülnek le, használják 
a fertőtlenítőket. Ezeknek is kö-
szönhető, hogy például influenzás 
beteggel szinte nem is találkoztunk, 

a szociális távolságtartás és 
a különböző intézkedések 
a többi kórokozó terjedé-
sét is hatékonyan gátolják. 
Azt is meg kell említenem 
ugyanakkor, hogy ebben a 
szezonban mintegy 20%-
kal többen kérték az inf-
luenza elleni oltást, mint 
korábban.
• Sok a bizonytalanság a 
koronavírus elleni oltás 
körül. Betegei, ismerősei körében 
mit tapasztal, hogyan vélekednek 
az emberek a vakcináról?
 – Én védőoltáspárti vagyok. Nem-

csak a koronavírus ellenit, hanem 
minden védőoltást támogatok. Ez 
egy nagyon nagy vívmánya az or-
vostudománynak, hiszen mióta lé-
teznek az oltások, sok százmillió 
ember életét mentették meg, ren-
geteg szenvedéstől és gyötrelemtől 
kíméltük meg nem csak a gyere-
keinket az életkorhoz kötött köte-
lező védőoltásokkal, hanem felnőtt 
polgártársainkat is. Több emberrel 
beszéltem, sajnos vegyesek a vé-
lemények, megmondom őszintén, 

hogy én kicsit pozitívabban láttam 
a képet. Akikkel beszéltem, talán a 
védőoltás pártiak vannak többség-
ben, de ennél én személy szerint na-
gyobb arányra számítottam. Gon-
doljunk bele: egy olyan betegségről 

van szó, ami bár nem új teljesen, 
hiszen pár évtized óta már ismert a 
koronavírus, de ez a fajtája, ami vi-
lágszerte járványt okozott, egy ag-
resszívebb, sokkal erősebb változa-
ta a korábbiaknak. Látva azt, hogy 
mennyi megbetegedést, halálesetet, 
kórházi lélegeztető gépes ellátást 
okozott, úgy gondoltam, hogy az 
emberek többsége a vakcina mellett 
áll. Bízom benne, hogy ahogy jön-
nek a jó hírek - gondolok elsősor-
ban arra, hogy most már több ezer 
egészségügyi dolgozót beoltottak, 
és nincsenek szövődmények, mel-
lékhatások - úgy a lakosság is még 
bátrabban fogja elfogadni a védőol-

tást, hiszen most már itthoni, ma-
gyar tapasztalatok is vannak arról, 
amit régóta tudunk, hogy a védő-
oltás jó és biztonságos. 
• Talán amiatt is sok a kérdőjel az 
emberekben, mert többfajta oltó-

anyagról beszélünk, amelyek 
több országból érkeznek, és 
laikusként nem eldönthető, 
hogy mindegyikben bízha-
tunk-e.
 – Én mindenkit arra kérek, 

hogy bízzon a tudósokban 
és a tudományban! A tudo-
mány ugyanis egy nemzetkö-
zi dolog, nem csak azért, mert 
most globalizáció van, hanem 
azért, mert biológiai, kémiai, 
fizikai, matematikai ténye-
ken alapul. Mindegy, hogy 

kínai tudós vagy amerikai tudós 
beszélget, amikor egy matematikai 
képletről vagy egy biológiai folya-
matról van szó, akkor az univerzális, 
az emberi testről, biológiáról szól. 
Nem hiszem, hogy akkora különb-
ség lenne a technológiákban. A mi 
mostani oltóanyagunk egy ameri-
kai-német vakcina, azt gondolom, 
hogy feltétlenül meg lehet ben-
ne bízni. Arra kérem a lakosságot, 
hogy a tényeknek, tudósoknak, or-
vosoknak higgyenek, mert minden-
ki jót akar. Azt akarjuk, hogy akik 
egészségesek, ne legyenek betegek, 
akik pedig betegek, minél hama-
rabb meggyógyuljanak, és az egész 

világ kilábaljon a pandémiából.
• Ön mit gondol, mikor térhet 
vissza az életünk a normális ke-
rékvágásba? 
 – Ez nem csak egészségügyi, ha-

nem pl. szociális, nemzetgazdasági 
és oktatáspolitikai kérdés is. Na-
gyon messze nem látok - sajnos. 
Azt gondolom azonban, ha sikerül 
minél nagyobb arányban beoltani a 
lakosságot, tehát sikerülne elérnünk 
egy 50-60 %-os átoltottságot, akkor 
a nyarunk már sokkal lazább lehet. 
A késő tavasz, a kora nyár a régiek-
hez hasonló lehet, s ha folytatjuk a 
védőoltásokat, akkor szeptember-
ben egy teljesen normális világba 
térhetünk vissza. De ehhez az kell, 
hogy addig is mindenki szigorúan 
védekezzen, és éljen a védőoltás adta 
lehetőségekkel. Egyszerűen muszáj 
a járványt annyira visszaszoríta-
nunk, hogy ne induljon el egy har-
madik hullám. Itt most az egyénnek 
rendkívül nagy a felelőssége, hiszen 
ha beoltatom magam, nem csak a 
saját testem védem, hanem az idős 
szüleimet, nagyszüleimet, sőt, olya-
nokat is, akik nem kaphatják meg 
a védőoltást, még ha nagyon sze-
retnék se, például a szervátültetett 
betegek. Azt kell mondjam, ez most 
túlmutat a saját védelmünkön: csa-
ládunkat, embertársainkat, sőt, az 
egész bolygót is meg tudjuk mente-
ni, ha sikerül megfékeznünk a vak-
cinával ezt a világjárványt. 

Ivóvízvezetéket építenek Tamási külterületein 
Több mint 400 millió forintos beruházással ivóvízveze-
téket építenek ki Tamási külterületein - közölte a város 
polgármestere az MTI-vel. 

Porga Ferenc elmondta: a Pak-
si Ipari Park (PIP) Közép-Duna 
Menti Térségfejlesztési Nonprofit 
Kft. 436 millió forintos támogatá-
sával csaknem 10,5 kilométer hosz-
szan létesítenek ivóvízhálózatot. A 
8000 lakosú város több külterületén 
több mint 500 embernek nincs ve-
zetékes ivóvízellátása. Tuskóson, 
Újvárhegyen, Kosbán, Öreghenyén, 
Adorján-újtelepen és Adorjánpusz-
tán vagy egyáltalán nincs vezetékes 
ivóvíz, vagy volt termelőszövetkeze-
ti, ma már magántulajdonban lévő 
hálózatról kapnak vizet az ott élők. 
Ezekre a külterületekre tartályok-
ban szállítanak egészséges ivóvizet 

- tette hozzá. Az önkormányzat en-
gedélyes tervekkel rendelkezik a há-
lózat kiépítéséhez, egy 350 méteres 
szakaszt Kosba felé önerőből már 
lefektettek. Az új hálózat kivitele-
zése a tervek szerint 2021 nyarán 
kezdődik és az év végére fejeződik 
be - ismertette. A polgármester ar-
ról is beszámolt, hogy jövőre meg-
oldódik a város ivóvizében lévő ma-
gas nitrittartalom okozta probléma, 
ami miatt 2014-ben az újszülöttek 
és várandós nők nem fogyaszthat-
ták a vezetékes vizet. A település 
ivóvizében a magas ammónium-
tartalom kezelése miatt megnőtt a 
nitrittartalom, amelyet az önkor-
mányzat ideiglenes megoldásként 
klór-dioxid-adagolóval csökkentett. 
Az uniós Környezeti és Energia-
hatékonysági Operatív Program tá-
mogatásával, állami beruházásban 
ivóvízminőség-javító programot 
valósítanak meg, amelynek része-
ként egy napi 2700 köbméter tel-
jesítményű, komplex vízkezelő be-
rendezést telepítenek Tamásiba.Süli János miniszter és Széles András alpolgármester a helyszín bejárásakor

Az ivóvízhálózat hossza közel 10,5 kilométer

Elismerő kitüntetést vehetett át 
Kárász Attila 

A 2020 év minden szem-
pontból rendhagyónak 
mondható, a Covid-19 pan-
démia mindent átrajzolt, és 
sok mindent tönkre tett az 
idei évben, példátlan gaz-
dasági kárt okozva a Gyu-
laj Zrt. tevékenységében 
is, mindemellett az emberi 
közösségek normális talál-
kozási lehetőségeit is tönk-
re teszi a vírus jelenléte.

Németh-Halász Tünde 

A Gyulaj Erdészeti és Vadászati 
Zrt. hagyományosan, de rendha-
gyó módon idén is átadta a „Gyu-
laj Zrt.-ért” aranygyűrűt 2020. 
december 17-én, a vírushelyzetre 
való tekintettel csak szűk körben 
a részvénytársaság vezérigazgatói 
irodájában. Az elismerő kitüntetést 
olyan kollégák kaphatják meg, akik 
emberi és szakmai téren is meg-
bízható stabilitást, értékteremtést 
jelentenek a Zrt. életében, és mun-
kájukban kiemelkedőt alkotnak. Az 

idei évben Kárász Attila okl. erdő-
mérnök, a Tamási Erdészet erdő-
művelési műszaki vezetője kapta 
az erdőművelésben elért teljesít-
ményéért és kiemelkedő eredmé-
nyeiért, különösen a génmegőrzési 
feladatokban végzett kiváló és or-
szágosan is kiemelkedő munkájáért. 
Kárász Attila a Soproni Egyetem 
elvégzése után 1997-ben a Gyulaj 
Zrt.-nél Nagydorogon gyakornok-
ként kezdte a szakmai pályafutását 
és hivatását, majd kinevezték erdő-
művelési műszaki vezetőnek, amely 

feladatokat 2002-ig a Pincehelyi 
Erdészetnél látta el. 2002 áprilisá-
ban került a Tamási Erdészethez 
ugyanebben a munkakörben, és lát-
ja el azóta is feladatait lelkiismeret-
tel és precíz alapossággal, pontos-
sággal.
Kárász Attila az elismerő kitün-
tetését a gratuláció és a cégvezetői 
méltatás mellett, Gőbölös Pétertől a 
Gyulaj Zrt. vezérigazgatójától vet-
te át.
Gratulálunk az elismeréséhez!

Gőbölös Péter gratulál Kárász Attilának
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Vélemény

Boldog Új Évet!
Év elején manapság már nem ké-
peslapot küldünk, hanem a kö-
zösségi oldalakon köszöntjük 
egymást. Az új évi köszöntők az 
idei évben is a szokásos jókíván-
ságokat tartalmazzák. Általában 
sikerekben gazdag, boldog újévet 
kívánunk szeretteinknek, baráta-
inknak, ismerőseinknek. A „Bol-
dog Új Évet!” kívánságaink mel-
lé, most 2021 elején legtöbbünk 
hozzáteszi, hogy: „Boldogabb Új 
Évet!”   
Valóban a mögöttünk 
álló év nem olyan volt, 
mint amilyent koráb-
ban megszokhattunk. 
Új helyzeteket ho-
zott, új szokásokat, új 
szabályokat. Ahányan 
vagyunk, annyiféle-
képpen éltük meg a 
2020-as évet, de ab-
ban biztos vagyok, 
hogy mindannyian 
emlékezni fogunk rá, 
és mesélni fogunk róla még so-
káig.
Bátran bevallhatjuk, hogy kicsit 
félve állunk itt, 2021 küszöbén. 
Vajon folytatódnak 2020 nehézsé-
gei, vagy visszakaphatjuk régi éle-
tünket, amit ma már sokkal job-
ban tudnánk értékelni?
Városunknak sem volt könnyű éve: 
voltak sikereink, de nem mindig 
tudtunk ezeknek felhőtlenül őrül-
ni. Elkészült két közösségi épüle-
tünk, amelyet alig tudtunk hasz-
nálni, a megszokott programjaink 
töredékét sikerült megtartani, a 
vállalkozások erősítése érdekében 
adóbevételekről kell lemonda-
nunk. Vajon milyen kilátásokkal 
vágunk neki 2021-nek? Azt gon-
dolom, hogy kemény, nehéz év 
elé nézünk! Nemcsak a pénzügyi-

gazdasági mutatók miatt, hanem 
azért is, mert még pár hónapot ki 
kell bírnunk addig, ameddig min-
denki számára elérhető lesz a vé-
dőoltás. Ha vannak is kétségeink, 
muszáj bíznunk a tudományban, 
ahogy tették ezt elődeink, amikor 
kolera, spanyolnátha, vagy a tüdő-
vész pusztított. Talán egy kicsit 
erős példa a múltból, de minden-
képpen tanulságos, ami 200 évvel 
ezelőtt történt: az 1831-es kolera-

járvány idején a gyilkos 
kór megfékezése cél-
jából az egészségügyi 
hatóság az orvosok 
és a gyógyszerészek 
segítségével fertőtle-
nítették a kutakat, de 
a felvidéki jobbágyok 
azt hitték, megmér-
gezik őket, ezért meg-
lincselték a „nadrágos 
embereket”. Kérem, 
hogy ne higgyenek 
azoknak, akik alábe-

csülik a vírust! Magam példáján 
tapasztaltam, hogy a „Vigyázzunk 
egymásra!” és „Az ember egész-
ségénél nincs fontosabb!”, jelen 
esetben nem üres frázis.
A nehézségek ellenére kívánom, 
legyen sikeres új évünk! Béke és 
szeretet vegyen körül minket, és 
valósuljon meg minden jószán-
dékú kívánság 2021-ben! Az új 
évben is legyen erőnk szeretni, le-
gyen erőnk nevetni, legyen erőnk 
a jóhoz, türelmünk egymáshoz és 
egészségünk az élethez. 
Tegyünk meg mindent annak ér-
dekében, hogy a következő esz-
tendő legyen sikeres, boldog, és 
végre újra láthassuk egymás mo-
solyát! 
Boldog új évet, Tamási!

Porga Ferenc

 

 
FIGYELEM: A januári zöldhulladék szállítás alkalmával, KIZÁRÓLAG a fenyőfákat szállítjuk el! 
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A VERTIKÁL emblémával ellátott Biológiailag lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként 1db) átvétele a VERTIKÁL Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati irodájában történik: 

 
VERTIKÁL Nonprofit Zrt 

7090 Tamási, Szabadság utca 46-48. 
(Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Épülete) 

 
Ügyfélfogadási idő:   

Hétfő: 8-18  
Kedd, Szerda, Csütörtök: 8-16 

Péntek: 8-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A változtatás jogát fenntartva.                                                                                                                                                                                  VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 

Ismét gyűjtöttek a családoknak 
és a négylábúaknak

A Tamási Járási Hivatal 
munkatársai 2020-ban is 
gyűjtöttek adományokat 
a járás területén élő rászo-
ruló családok részére, vala-
mint az állatvédők munká-
ját is támogatták. 

Hagyományosan, hosszú évek óta a 
Tamási Járási Hivatal, sőt, az egész 
Kormányhivatal részt vesz külön-
böző adománygyűjtő akciókban. 
Minden járás maga dönti el, hogy a 
környezetében élő mely szervezetet, 
egyesületet, alapítványt kívánja tá-
mogatni. Tamásiban minden évben 
közösen döntenek róla. – 2020-ban 
egy kicsit másképp gyűjtöttünk, 
mint ahogy eddig szoktunk, ez al-
kalommal a gyermekjóléti szolgá-
lat munkatársaival már előzetesen 
egyeztettünk – osztotta meg velünk 
Göttlingerné Pintér Judit, járási hi-
vatalvezető. Nem kell mondanunk, 
hogy a 2020-as év év mindenki szá-
mára sokkal keményebb volt, mint 
az eddigiek, sokan elveszítették 
például a munkájukat, vagy jutot-
tak nehezebb anyagi körülmények 
közé. Ezért nem csak cipős dobo-
zokba gyűjtöttünk ajándékokat, ha-
nem nagyon komoly élelmiszerado-
mánnyal és ruhákkal is támogatni 
kívántuk a családokat. Gyűjtöttünk 
több zsák jó minőségű használt ru-
hát, összekészítettünk 30 cipős do-
bozt, játékokkal, könyvekkel, kicsi 
édességgel a gyerekeknek, és ösz-

szeállítottunk 40 csomagot, amikbe 
mindenki a saját adományát rakta: 
cukrot, lisztet, kávét, olajat, teát, 
konzervet, édességet, szinte fel sem 
tudom sorolni, olyan sok mindent. 
A kutyusoknak pedig, ami a legfon-
tosabb: élelmet gyűjtöttünk, kutya-
konzervet, szalámit, kutyatápot, és 
persze ők is kaptak egy kis játékot. 
A felajánlásokat dr. Lehőcz Re-
gina főigazgató és Göttlingerné 
Pintér Judit járási hivatalvezető 
adta át Szabadosné Vastag Edi-
nának, a Tamási és Környéke 
Szociális Központ vezetőjének, 
valamint Porga Ferenc polgár-
mesternek, a Dám Intézmény-
fenntartó Társulás elnökének. Az 
Aktív Tamási Közhasznú Egye-
sület képviseletében Varga Ágnes 
és kisfia, Olivér, valamint Igor, a 

gazdikereső, mentett kutya vette 
át az adományokat, melyek a Ta-
másiban ideiglenes helyen gon-
dozott kutyák között kerülnek 
szétosztásra.

 – Egyrészt nagy büszkeséggel 
tölt el, sőt, megható, hogy az ado-
mányozási kedv kollégáim kö-
rében nem csökken, évről-évre 
több adományt gyűjtünk össze. 
Vannak, akik önállóan készítik el 
a csomagjaikat, de akadnak olyan 
osztályok is, ahol közösen vásá-
rolnak be, és együtt készítik el az 
adományokat. Tiszteletreméltó 
tevékenység adakozni azoknak, 
akiknek jól jön a segítség, és re-
méljük, hozzá tudtunk járulni 
ahhoz, hogy szép karácsonyuk le-
gyen – zárta gondolatait Göttlin-
gerné Pintér Judit. 

Ingyenes Kajla 7 határban - album 
a tamási Tourinform Irodában

Kedves Szülők és Gye-
rekek!
Megjelent a „Kajla 7 
határban” című színes 
album, amely a törté-
nelmi Magyarország 
területén lévő neve-
zetességeket mutatja 
be. Az ingyenes kiad-
ványhoz hozzájutni a https://
kajla7hatarban oldalon történt re-
gisztrációval lehet, ahol a gyermek 
diákigazolványának azonosítóját 
kell megadni, s átvételi pontként 
megjelölni a Tourinform Tamásit. 

A sikeres regisztrá-
ció után a visszaiga-
zoló levél tartalmaz 
egy 10 karakterből 
álló átvételi kódot. 
Ezzel a kinyomta-
tott levéllel lehet je-
lentkezni a könyvért 

a tamási Tourinform Irodában 
(7090 Tamási, Hársfa u 3., Termál-
fürdő parkolója). A vírushelyzet 
miatt kérjük az átvétel időpontját 
telefonon (06-20-358-2383 vagy 
06- 30- 271-1079) egyeztessék Ör-
ményi János irodavezetővel!

Ünnepi videókkal is köszöntötték 
látogatóikat

A Tamási Művelődési Köz-
pont online tevékenységei-
nek sorában szerepelt „Ka-
rácsonyi Csillagok” című 
felhívásunk, melyben ün-
nepváró videók készítésére 
és beküldésére hívtuk láto-
gatóinkat. 

Csordás Réka

A program keretében olyan pro-
dukciókat vártunk, melyben a ka-
rácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó 
énekek, versek, mesék, rövid szín-
játékok, zenék kerülhettek bemu-
tatásra. Felhívásunk célja az volt, 
hogy egy kicsit pótoljuk az elmúlt 
évek ünnepváráshoz kapcsolódó, 
idei évben sajnos elmaradt közössé-
gi élményét, és örömet szerezzünk 
egymásnak a kedves, szeretetteljes 

produkciókkal. Kezdeményezé-
sünkre kicsik és nagyok is küldtek 
videókat, önálló, csoportos és csa-
ládi produkciók egyaránt érkeztek. 
Ezúton köszönjük a Tamási Arany-
erdő Óvoda és Bölcsőde Katica cso-
portjának, a Würtz Ádám Általános 
Iskola és AMI 4.a osztályának, a 
Tamási Béri Balogh Ádám Kato-
likus Általános Iskola 4.e osztályá-
nak, Belina Emmának, Cer Leoná-
nak, Cer Lornának, Cer Linananak, 
Hier Leanak, Harsányi Olíviá-
nak, Horváth Dominiknak, Simon 

Franciskának, Simon Andrásnak, 
Simon-Horváth Veronikának, Sta-
udt Renátának és Kiss Szilviának, 
hogy szeretettel elkészített videóik-
kal részt vettek online programunk-
ban. A felvételeket feltöltöttük in-
tézményünk YouTube csatornájára, 
majd albumba szedve megosztottuk 
a művelődési központ Facebook ol-
dalán is. Az összeállítás még mindig 
elérhető közösségi oldalunkon, ha 
esetleg nem látták, jelenleg is vissza 
tudják nézni a művelődési központ 
karácsonyi csillagainak produkcióit.

Szelektív hulladékszállítási naptár 2021
FIGYELEM: A januári zöldhulladék szállítás alkalmával, KIZÁRÓLAG a fenyőfákat szállítjuk el!

A VERTIKÁL emblémával ellátott Biológiailag lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként 1db) átvétele a 
VERTIKÁL Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati irodájában történik:

7090 Tamási, Szabadság utca 46-48. (Tamási Polgármesteri Hivatal Épülete)
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-18 Kedd, Szerda, Csütörtök: 8-16 Péntek: 8-14

Hiába telnek az évek, az adományozó kedv nem csökken

Az Aranyerdő Óvoda Katica csoportja
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Online rendeztek karácsonyi 
rajzversenyt és kiállítást 

Karácsony közeledtével is-
mét online rajzpályázatot 
hirdetett a Tamási Művelő-
dési Központ. Az elkészült 
alkotásokból egy online ki-
állítást is megtekinthettek 
az érdeklődők, valamint 
szavazhattak is a nekik leg-
jobban tetsző képekre.

Kuvik Kitti

Az ünnepek közeledtével meghir-
dettük legújabb online rajzverse-
nyünket, mely az „Ilyen karácsonyt 
szeretnék” címet kapta. Óvodás és 
általános iskolás gyermekek jelent-
kezését vártuk több korcsoportban. 
A jelentkezők bármilyen techniká-
val készíthették rajzaikat, így az el-
készült műveknek csak a képzelet 
szabhatott határt. 
Az online program ismét hihetet-
lenül népszerű volt. Több mint 150 
alkotás érkezett be hozzánk Tamá-
siból és a megye több pontjáról is. 
Újra elmondhatjuk, hogy minden 
eddigi rekordot megdöntöttünk 
közösségi oldalunkon, hiszen több 
mint 40.000 látogató nézte meg ezt 
az egy posztot és a hozzá kapcso-
lódó galériát, a leadott szavazatok, 
lájkok száma pedig közel 9.000 volt 
a pályázat lezárásáig. Nem is be-
szélve a megszámlálhatatlanul sok 
megosztásról, az ott szereplő láj-
kokról, kommentekről! A kiírásnak 
megfelelően, a közönségdíj szem-
pontjából ismét csak a művelődési 
központ oldalán leadott szavazatok 
számítottak. A szebbnél szebb raj-
zokat egy háromtagú zsűri is érté-
kelte, akiknek ismét nem volt köny-
nyű a döntéshozatal. Az értékelést 
követően már a gyermekek neveit is 
felfedtük közösségi oldalunkon az 
alkotásoknál, így már Önök is meg-
tekinthetik, hogy melyik rajzot ki 
készítette.
A jól megérdemelt okleveleket és 
ajándékokat hamarosan átvehetik a 
helyezettek, akiknek ezúton is még 
egyszer, szívből gratulálunk!

A díjazottak névsora
Óvodás korosztály: 
1. hely: Farkas Lara
2. hely: Hier Lea
3. hely: Temesi László
Közönségdíj: Drávecz Réka
1-2. évfolyam:
1. hely: Pál Zsombor (2.o.)
2. hely: Kiss Nóra (1.o.)
3. hely: Baranyai Boglárka (2.o.) 
Közönségdíj: Pál Zsombor (2.o.)
3. évfolyam:
1. hely: K. Németh Kata 
2. hely: Ferenczi Míra 

3. hely: Tóth Tímea 
Közönségdíj: Gyulasi Panna
4. évfolyam:
1. hely: Cer Lorna 
2. hely: Dávid Réka Zselyke 
3. hely: Nagypál Réka 
Közönségdíj: Hajdics Brigitta Nóra 
5. évfolyam:
1. hely: Pálfi Lóránt 
2. hely: Gulyás Félix 
3. hely: Pintér Dominik 

Közönségdíj: Pálfi Lóránt 
6. évfolyam:
1. hely: Németh Csenge 
2. hely: Fábián Fanni 
3. hely: Árvai Kata
Közönségdíj: Gergely Fruzsina 
7-8. évfolyam:
1. hely: Ramona Francina VanDam 
2. hely: Haumann Szilvia Petra 
3. hely: Bognár Ágnes (7.o.) 
Közönségdíj: Pálfi Leia (8.o.)

Rengeteg ruhából válogathat-
tak a rászorulók

Az Almási Építőipari Kft. karácsonyi jótékonysági ruha-
gyűjtési akciót hirdetett és szervezett, az összegyűjtött 
ruhákat december végén adták át Tamásiban a Caritas 
Házban. 

A Tamási Caritas Egyesület elnö-
ke, Fellinger Károlyné elmondta: a 
Kft. a városból, illetve a városkör-
nyéki településekről gyűjtött össze 
rengeteg felnőtt- és gyermekruhát, 
melyet bezsákolva juttattak el hoz-
zájuk, ők pedig rögtön meg is kezd-
ték a kiosztást december 21-én. Az 
érintettek válogathattak saját, vagy 
épp családtagjaik részére, illetve 
akadtak olyanok is, akiknek szemé-
lyesen vitték házhoz az adományo-
kat. 
 – Teljesen friss az együttműködé-

sünk, és nagy megtiszteltetés volt 
számunkra, hogy a mi szerveze-
tünket választotta a Kft. erre a cél-
ra, köszönettel vettük, igyekeztünk 
eljuttatni a legrászorultabbaknak az 
adományokat – mondta Fellinger 
Károlyné. - Rajtuk kívül a katoli-
kus óvodában, iskolában is történt 
gyűjtés az alsó tagozatosok között, 
innen is nagyon sok, jó minőségű 
gyermekruha érkezett be hozzánk. 
Körülbelül 30-50 család él a köz-
vetlen környezetünkben, akiknek 
valóban minden segítség jól jön. 
Az egyesület tagjai januárban és 

februárban azon dolgoznak, hogy 
mindent rendszerezzenek és hely-
repakoljanak, hiszen nemrég köl-
töztek át új helyükre, s még nem 
sikerült belakniuk a terepet. Ez 
persze megnehezíti a sok adomány 
átláthatóságát is, fontos tudniuk, 
hogy mikkel rendelkeznek, vagy 
épp mikre van szükségük, hogy se-
gíteni tudjanak a rászorulóknak. – 
Tapasztalataink szerint januárban 
és februárban kevesebben keresnek 
bennünket, így ezt az időt most ki-
használjuk a rendszerezésre, pako-
lásra, hogy tavaszra már minden a 
helyére kerüljön – zárta Fellinger 
Károlyné. 

Karácsonyi angyalok
A Tamási Béri Balogh Ádám 
Katolikus Gimnázium 5.a 
osztálya 2020. karácsonya 
előtt gondolt egy merészet 
és nagyot, és gyűjtésbe 
kezdtek.  

Fegyveresi Anikó

Azt gondolták, a tamási állatvédők 
és a kis védenceik örülnének egy kis 
segítségnek. Állateledelt, takaró-
kat és pénzt gyűjtöttek, sőt, ehhez 
az akcióhoz csatlakozott a LIDL-
dolgozók csapata is, akik minden 
évben szerveznek gyűjtést, és ebben 
az évben az 5.a osztály kezdemé-

nyezését támogatták. Így aztán je-
lentős mennyiségű ajándék került 
a kis állatokhoz. Az állatvédők kö-
zül ketten, Kovács Anett és Lovas 
Noémi el is jöttek a gimnáziumba 
megköszönni a támogatást, de per-
sze nem egyedül, hanem Picur és 
Pötyi, egy testvérpár kíséretében. 

Azért esett rájuk a választás, mert a 
gyerekek és szüleik által adományo-
zott pénzösszegből egyikük ivarta-
lanítási műtéti költségeit sikerült 
kifizetni. Megható volt a gyerekek 
találkozása a kutyusokkal, érezhető 
volt a szeretet. Biztosan máskor is 
szervezünk majd ilyen akciót!

Rendhagyó iskolavárás
A Tamási Béri Balogh 
Ádám Katolikus Gimná-
zium ebben a tanévben 
rendhagyó módon várja 
az új diákokat. 

Mivel a járványhelyzet miatt nem 
jöhettek hozzánk a gyerekek nyílt 
napra, a kicsik pedig előkészítőre 
sem, online formában oldjuk meg 
a felkészítést. A feladatlapokat e-
mailben küldjük ki nekik, és kija-
vítva visszakapják. Így próbálunk 
hozzájárulni a sikeres felvételihez. 

Ezt 2021. január 23-án szervez-
zük, természetesen a járványügyi 
szabályok szigorú betartásával.  A 
szülőket arra kérjük, hogy csak a 
bejáratig kísérjék a gyerekeket, 
hiszen a vizsga ideje alatt nem 
tartózkodhatnak az épületben. 
A felügyeletet megszerveztük, 
vigyázunk a gyerekekre. A vizs-
gabehívókon minden szükséges 
információt megtalálnak, kérjük, 
ezeket őrizzék meg. 
Szeretettel várjuk leendő gimna-
zistáinkat! 

Két családnak is jól jött a segítség
Karácsony előtt fával és 
élelmiszercsomaggal is se-
gített két helyi családnak 
Pech Tibor vállalkozó. 

Olyan családokat választottak ki a Ta-
mási Rádió segítségével, akiknek való-
ban jól jött a segítség. Pech Tibor el-
mondta: 2x2 köbméter fát szállítottak 
ki az érintetteknek. - Nagyon jó volt 
látni az örömüket, szinte semmi tü-
zelőjük nem volt, így nekünk is jóleső 

érzés volt tudni, hogy egy darabig ki-
tart a fa, amit vittünk, és az ünnepek 
alatt sem kellett fázniuk – mondta. – 
Feleségem ötlete volt még, hogy egy-
egy élelmiszercsomagot is vigyünk a 
családoknak. Az egyik helyen több 
gyermek is él, így különösen jó helyre 
kerültek a csomagok. Megkönnyezve 
vették át a családok az adományokat, 
és bevallom, mi is meghatódtunk. Jó-
nak lenni jó, vallom, és valóban jó érzés 
volt az ünnepek előtt jót cselekedni. 

Cer Lorna munkája

Farkas Lara rajza

Pál Zsombor rajza

Csoportkép a kutyusokkal közösen
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Átadták a Pályaorientációs Kalandőrület díjait
Ünnepélyes keretek között hirdették ki december 18-
án, a Tolna Megyei SZC Vályi Péter Szakképző Iskola és 
Kollégiumban a két nappal korábban lezajlott Pálya-
orientációs Kalandőrület című vetélkedő eredményeit.

Kicsit más volt, mint a korábbiak, 
de az idei Kalandőrület is remekül 
sikerült. A Tolna Megyei SZC Vá-
lyi Péter Szakképző Iskola és Kol-
légium 2005-ben útjára indított 
játékos, maratoni vetélkedőjét ez 
alkalommal nem középiskolások-
nak, hanem pályaválasztás előtt álló 
nyolcadikosoknak szervezték meg 
Pályaorientációs Kalandőrület cím-
mel, a Tolna Megyei Szakképzési 
Centrummal és  a Tolnáért- Tol-
na Megyei Térségfejlesztési Non-

profit Közhasznú Kft-vel közösen. 
A program fő célja ez alkalommal 
a szakképzésben rejlő lehetőségek 
ismertetése, a pályaválasztás előse-
gítése volt.  A december 16-án 8 és 
18 óra között lezajlott megmérette-
tésen összesen kilenc csapat indult, 
többségében Tolna megyéből, egy 
pedig a baranyai Vásárosdombóról. 
A gyerekeknek előzetesen egy vide-
ót kellett készíteniük a nevezéshez, 
de december 16-án is izgalmas fel-
adatok várták őket, melyeket online 

kaptak meg, és a megoldásokat is 
interneten kellett visszaküldeniük 
a tamási Vályi iskolában kialakított 
operatív központba. Az egyes ka-
landok most egy-egy szakmához 
kapcsolódtak, a fiatalok többek kö-
zött iglut építettek kartondoboz-
ból, maguk rajzolta címerekkel ta-
pétázták, világítást szereltek bele. 
Ismerkedtek a hegesztő szakma 
sajátosságaival is, népszerűsítették 
a vendéglátást és több más szak-
ma rejtelmeibe is belekóstolhattak. 
Összesen kilenc, hatfős csapat in-
dult, közülük egy gárda adta fel me-
net közben, a többiek végigvitték a 
szakmák témájára épülő, összesen 
tízórás vetélkedőt. 
A díjátadón elsőként Varga-Stadler 
Gábor, a Tolnáért- Tolna Megyei 
Térségfejlesztési Nonprofit Köz-
hasznú Kft. ügyvezetője köszöntöt-
te a megjelenteket, majd Fehérvári 
Tamás, a megyei közgyűlés elnöke 
szólt a résztvevőkhöz. A Tolna Me-
gyei Szakképzési Centrum képvise-
letében Dömötör Csaba kancellár 
üdvözölte a vendégeket, a vetélke-
dő lebonyolítását, feladatait pedig 
fő koordinátora, Balassáné Herczeg 
Szilvia, a Vályi iskola általános igaz-
gatóhelyettese idézte fel. Bencze 
Péter az eseményeket végig köve-
tő és közvetítő Tolnatáj Televízió 

szempontjából értékelte a napot.
A felszólalásokat követően vette  
kezdetét a díjátadó, mely kereté-
ben a dobogós helyezett csapatok 
képviselői tableteket, hordozható 
hangszórókat, illetve fülhallgatókat 
vehettek át, de a különdíjasok is ér-
tékes ajándékokkal gyarapodtak.

Dobogós helyezettek:
1. Vásárosdombói Általános Iskola 
– Maxosok
2. Dombóvári Szent Orsolya Isko-
laközpont – Szorgi Team
3. Kurdi Körzeti Általános Iskola – 
Észbontók

A Tolna Megyei Szakképzési Cent-
rum, a Tolnáért- Tolna Megyei Tér-
ségfejlesztési Nonprofit Közhasznú 
Kft., valamint a Tolna Megyei Ön-
kormányzat különdíjasai:
Cikói Perczel Mór Általános Isko-
la – Hópelyhek
Würtz Ádám Általános Iskola – 
Spártaiak
Aparhanti Általános Iskola – Apar-
hantOK
Szakcsi Általános Iskola Kocsolai 
Általános Iskolai tagintézménye – 
Szuper 6-os
TMSZC I. István Szakképző Isko-
la - Szakmára fel

Karácsonyi online receptgyűj-
teményt készített a művelődési 

központ
A Tamási Művelődési Köz-
pont elkészítette online 
receptkönyvét, melyben 
oldalunk látogatóinak ün-
nepi receptjeit gyűjtöttük 
csokorba.

Csordás Réka

Nagyon hálásak va-
gyunk azoknak a ked-
ves ismerőseinknek, 
barátainknak, akik fel-
hívásunkra, kérésünkre 
elküldték karácsonyi re-
ceptjeiket, megmutatva 
ezzel, hogy náluk mi-
lyen ételek kerültek az 
ünnepi asztalra. Ezek 
között szerepelnek tra-
dicionális, nagyma-
máról unokára szálló 
receptek csakúgy, mint 
mai, modern fogások, 
vagy internetről válasz-
tott ínyencségek, fi-
nomságok. A kiadvány 
szerkesztésénél nem 
csoportosítottunk étel-
fajták szerint, vegyesen 
találnak előételeket, fő-
ételeket, desszerteket egyaránt, be-
küldőik nevének abc sorrendjében. 
A receptek elkészítői és beküldői 
között helyi látogatóink csakúgy 
szerepelnek, mint olyan tamásiak, 
akik már nem itt élnek, de család-
juk, szívük még városunkhoz kötik 
őket.
Nagyon köszönjük, hogy munká-
juk, számos teendőjük mellett, a 
karácsonyi készülődés időszakában 
is szakítottak időt arra, hogy part-
nereink legyenek ebben a kezdemé-

nyezésben. 
Köszönjük Csallósné Pénzes Edit-
nek, Fenyő Gyuláné Margitkának, 
Franco Tolomionak, Gábor Tamás-
nak, Gubáné Papp Angélának, Gut-
heil Magdolnának, Jakab Jánosné 
Erikának, Kiss Ferencné Andreá-
nak, Lakatos Sándornak, Lanczkiné 

Pásti Ritának, Martinka Diánának, 
Müller Ferencnének, Nagy Tün-
dének, Osvárt Andreának, Papp 
Szilviának, Pőcz Rékának, Sipos 
Norbertnek, Szabó Stefániának és 
Varga Ágnesnek a kedves együtt-
működését. 
A receptkönyvet közzétettük a mű-
velődési központ közösségi oldalán, 
ahol a megosztott linkre kattintva el 
tudják olvasni, át tudják böngészni 
az általunk nagy szeretettel készí-
tett kiadványt.

Sok család ünnepét tették szebbé
A Tamási és Környéke Szociális Központ intézményveze-
tője köszönetét fejezi ki mindazon támogatóknak, akik 
adományt juttattak el az intézmény részére, hogy fel-
ajánlásaikkal szebbé tegyék a nehéz helyzetben élő csa-
ládok ünnepét.

Szabadosné Vastag Edina intéz-
ményvezető tájékoztatása szerint 
2020-ban a Tamási Járás szinte va-
lamennyi településén sikerült aján-
dékkal meglepni a hátrányos hely-
zetben élő gyermekeket, időseket 
vagy családokat. Közel 300 cipős 
dobozt, 180 tartós élelmiszercso-
magot, és 180 mikuláscsomagot 
osztottak ki a szociális központ 
munkatársai az érintettek részére. 
- A járványhelyzet sok szempont-
ból megnehezítette a munkánkat, 
ugyanakkor soha nem tapasztal-
tunk még ilyen mértékű összefogást 
– mondta az intézményvezető.
Támogatók: Tamási Város Önkor-

mányzata és munkatársai, A Város 
Idős Lakosságáért Alapítvány, Ta-
mási Járási Hivatal és munkatársai, 
Magyar Élelmiszerbank Egyesü-
let, Édes száj program (pályázat), 

Csepregi és Társa Kft., Tamási 
OTP Bank – Bencsics Zoltán, IBIS 
Trade Kft., Pech Tibor – Ezermes-
ter Üzletház, Ódor Kft., Formula 
Papírbolt, Lackó Motor Bt., Ba-

lassa Zoltán és családja, Kelemen 
Szabolcs, Gergályné Bános Judit és 
családja, Szalainé Borsi Mónika és 
családja, Szabados Gábor és család-
ja.

Ajándékokat gyűjtöttek a hivatal munkatársai
A Tamási Polgármesteri Hi-
vatal dolgozói is összefog-
tak a jótékonykodás jegyé-
ben. 

 „Egy nagy adag szeretet, cipős-
dobozba csomagolva, különlegessé 
varázsolja a rászoruló kisgyerekek 
karácsonyát” felhívással a Tamási 
Polgármesteri Hivatal munkatársai 
110 cipősdoboznyi ajándékot gyűj-
töttek össze a rászoruló gyerme-
kek részére. A dobozokba kerültek 
könyvek, ruhák, plüssállatok, játé-
kok és édességek, így igazán méltó 
adománycsomaggal tudtak segíteni 
a kicsiknek, bízva abban, hogy 2020 
karácsonyát különlegesség, tehet-
ték számukra.  Az akció mellett a 
város jegyzője, Gulyásné dr. Könye 
Katalin novemberben további 100 
cipősdobozt igényelt a Baptista 

Szeretetszolgálattól. A szervezet jó-
voltából a kijelölt gyűjtőponton 142 
ajándékdobozt vehettek át, így 252 
kisgyermek karácsonyát tudta szeb-

bé tenni a Tamási Polgármesteri 
Hivatal. Az ajándékokat a Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat segítségé-
vel osztották ki. 

A Würtz Ádám Általános Iskola csapata veszi át a nyereményt

Az operatív központ tagjai munka közben
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Kimagasló sikereket értek el a 
növendékek

A 2020/21-es tanév első 
felében a Würtz Ádám Ál-
talános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola fafúvós 
tanulói két zenei versenyen 
vettek részt.  

Ótus László

Mindkét versenyre novemberben 
kellet elektronikusan nevezni, s a 
gyermekek előadásait elküldeni, il-
letve feltölteni egy videó megosztó 
portálra, mivel mindkét verseny on-
line formában került megrendezés-
re a pandémia miatt. Ez szokatlan 
volt számunkra, mivel ilyen formá-
ban még nem vettünk részt zenei 
versenyen. 
Az első, az V. Danubia Talents, 
nemzetközi zenei verseny volt, 
melyet Budapesten rendeztek meg. 
Ide Tóth Boróka Hajna klariné-
tos növendékemet neveztem, aki a 
művészeti iskola 7. osztályos kla-
rinétos tanulója. A versenykiírás-
ról a Béri Balogh Ádám Katoli-
kus Gimnázium révén értesültem, 
hiszen Boróka a gimnázium 8/a 
osztályos tanulója. Boróka fúvós 
kategóriában, klarinét hangszeren, 
B korcsoportban (2006. 01. 01. 01 
– 2010. 01. 01- között születettek) 
2. helyezést ért el. A maximáli-
san kapható 100%-ból Boróka 89, 
67%-ot kapott. Ezzel történelmet 
írt, mivel nemzetközi versenyen a 
zeneiskolából nem ért el sikere-
ket senki eddig. Kötelező előadási 
darab nem volt, csak a műsoridő 
hossza volt megszabva. A produk-
ciókat magyar és külföldi elismert 
művészek értékelték. A versenyen, 
hogy csak néhány nem európai or-
szágot említsek, Ausztráliából, az 
Egyesült Államokból, Kínából, Ja-
pánból, Dél-Koreából, Thaiföldről, 
Indiából, Szingapúrból, Izraelből, 
az Egyesült Arab Emirátusokból 
és még sorolhatnám, vettek részt 
versenyzők. 
A következő verseny a VII. „Csu-
por László” Dél-Dunántúli Regio-
nális Fafúvós Verseny volt, melynek 
Kaposvár adott otthont. Itt is kiváló 
eredmények születtek. 
Tóth Boróka Hajna 1. helyezést 

ért el klarinét 3. korcsoportban, s 
még egy értékes különdíjban is ré-
szesült. Varga Gábor, a Magyar 
Rádió Szimfonikus Zenekarának 
szólóklarinétosa és Radics Miroslav 

klarinétművész felajánlásának jó-
voltából egy klarinét fúvókát kapott 
Johannes Gleichweit fúvókakészítő 
mestertől.
Szalai Ádám, basszusklarinéton, 2. 
helyezést ért el 4. korcsoportban. A 
basszusklarinétot az én külön ké-
résemre, az Ádám miatt vették be 
a versenybe. Eredménye igazolja, 
hogy nem volt hiábavaló.
Kovács Zsóka 3. helyezést ért el 
szaxofon 1. korcsoportban, s Sza-

bó Zsófia különdíjat kapott fuvola 
1. korcsoportban. Ők mindketten 
először vettek részt a regionális ver-
senyen. Én felkészítő tanári külön-
díjban részesültem. 
Ezen a regionális versenyen a ko-
rábbi években maximum harmadik 
helyezéseket értek el iskolánk tanu-
lói. Most először sikerült a dobogó 
első és második fokára felállnunk. 
Jó volt olvasni a zsűri véleményeit, 
s itt idéznék a klarinét 3. korcsoport 
értékeléséből: „Ki kell emelnem a 
harmadik korcsoport produkcióit, 
ahol csak arról tudtunk vitatkozni, 
hogy a mindenkinek megítélt első 
díj mellé milyen különdíjat kap-
hat még egy-egy versenyző. Ekkor 
hangzott el Kohán István kollé-
gámnak - akinek komoly nemzet-
közi kitekintése is van a területről- 
az a véleménye, hogy nemzetközi 
szinten is kiemelkedő a korcsoport 
felkészültsége.” 

Ez számunkra Boróka által be is 
bizonyosodott. Az eredmények 
alapján elmondhatom, hogy váro-
sunk művészeti iskolájában a hang-
szeroktatás színvonala országos és 
nemzetközi hasonlatban is magas 
szinten folyik. Ezúton is gratulálok 
a tanulóknak a kimagasló sikere-
kért, továbbá köszönetemet feje-
zem ki Cseke Istvánnak és Dezső 
Juditnak, akik zongorán kísérték a 
gyerekeket!

Közös ünnepi alkotásra hívták 
látogatóikat 

Az ünnepek előtt megnyi-
tott az online térben a mű-
velődési központ ünnepi 
varázsműhelye, ahol a ka-
rácsonyi ünnepkörhöz kap-
csolódó kreatív alkotásokat 
készíthettek az érdeklődők.

Kuvik Kitti

Az elmúlt években már hagyomány-
nyá vált, hogy advent vasárnapokon, 
délutánonként kézműves foglalko-
zással várjuk a gyerekeket, szülőket, 
nagyszülőket, akik mindig nagy lel-
kesedéssel és ügyességgel munkál-
kodnak ezeken az alkalmakon. Bár 

a járványhelyzet miatt intézmé-
nyünk zárva tartott az említett idő-
szakban, nem szerettük volna ezt a 
hagyományt megtörni. Ezért az on-
line térben vártuk mindazokat, akik 
szeretnek kézműveskedni, szívesen 
kedveskednek szeretteiknek maguk 
által készített ajándékokkal, vagy 
saját kézműves dekorációval sze-

rették volna feldíszíteni otthonukat 
és a karácsonyfát. Olyan alapanya-
gokból készíthettek ötletes, szemet 
gyönyörködtető alkotásokat az ér-
deklődők, melyek fellelhetők ott-
hon is. Virtuális varázsműhelyünk-
ben, a jobb szemléltetés érdekében 
magunk is elkészítettük mind-
ezeket, a kézműves foglalkozások 
lépéseit videóra rögzítettük, majd 
megosztottuk közösségi felületein-
ken, hogy ennek alapján otthon is 
könnyű legyen elkészíteni a dísze-
ket, ajándékokat. Hétről hétre újabb 
videóval jelentkeztünk, melyeken 
többek között só-liszt gyurmából 
készítettünk díszeket, újságpapírból 
és használt pulóverből karácsonyi 
kopogtatót, jól bevált recept alap-
ján ízletes és díszes mézeskalácsot. 
Az elkészült videók jelenleg is meg-
tekinthetők YouTube csatornánkon 
és közösségi felületeinken. 
https://www.facebook.com/tamasi-
muvhaz
https://www.youtube.com/Tamási 
Művelődési Központ

Gyermekek tették szebbé gyermekek karácsonyát
A Béri Balogh Ádám Katolikus Általános Iskola alsó ta-
gozatos osztályai gyűjtést szerveztek a Hőgyészi Gyer-
mekotthon lakói számára. 

A karácsony közeledtével egyre job-
ban felerősödik mindenkiben az ösz-
szetartozás, a szeretet és a hit érzése. 
Nem mindenkinek adatik meg, 

hogy ezt a szép és családias ünnepet 
a szerettei körében tudja megün-
nepelni. Több gyermek kényszerül 
sajnos a családjától elválasztva gyer-

mekotthonba. 
Nem is messze tőlünk, Hőgyészen 
is van egy ilyen intézmény, amelyik 
segítségre szorult. A tél beálltával 
és a karácsony közeledtével egyre 
nehezebb a bentlakókat lefoglalni, 
gondolataikat a lelki fájdalomról 
elterelni. Annak érdekében, hogy 
megkönnyítsék az ott élők és ne-
velők munkáját, a katolikus iskola 
alsósai gyűjtést szerveztek Pál-
Kulman Rita kezdeményezésére. 
Horváthné Strigencz Éva tanítónő 
koordinálásával a tanulók és ta-
nítók összefogtak a szeretetteljes 
ügyért. Szép számmal DVD le-
mezeket, VHS kazettákat adomá-
nyoztak, egy család édességcsoma-
got ajánlott fel az otthon lakóinak. 
Az adományokat Pál Zsombor 2. a 
osztályos tanuló adta át az intéz-
ménynek. 

Józan volt az újév az utakon 
Tolnában 

A baleset-megelőzési 
kampány keretében a Tol-
na Megyei Rendőr-főka-
pitányság munkatársai az 
ittas járművezetés veszé-
lyeire hívták fel a figyel-
met. 

A Tolna megyei rendőrök a 
2021. január 1-jén megtartott 
akciójukban az ittas járműveze-
téssel szemben kampányoltak. A 
nap folyamán az egyenruhások 
a megye útjain több, mint száz 
gépkocsivezetőt ellenőriztek.  
A Tolna Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Forgalomellenőrző 
Alosztályának munkatársai az 
általános igazoltatáson túl vala-

mennyi járművezetővel szondát 
is fúvattak. A kampány keretében 
felhívták az autósok figyelmét az 
ittas járművezetés veszélyeire, 
valamint következményeire. A 
közúti ellenőrzések során azok 
a járművezetők, akiknél mindent 
rendben találtak, az új év alkal-
mából alkoholmentes pezsgőt, 
kerékpáros lámpát, fényvissza-
verő karkötőt, jégkaparót kaptak 
ajándékba. A rendőrség munka-
társainak ittas járművezetővel 
szemben nem kellett intézked-
ni. Ezúttal a szabálysértések el-
követőit sem szankcionálták, az 
egyenruhások szükség esetén 
felhívták az érintettek figyelmét 
a hiányosságokra.

Örömmel bontogatták az ajándékokat a gyerekek

Ótus László és Tóth Boróka Hajna

A díjazottak és felkészítő tanáruk

Alkotás közben

Só-liszt gyurmából készültek a díszek

Karácsonyi kopogtatók
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Új könyvek 2021-ben
A decemberi számban a 
2021-es kalendáriumról 
kérdeztük Örményi Jánost, 
most az idei könyves ter-
veiről faggattuk.

• Milyen volt a 17. Tamási kalen-
dárium fogadtatása a járvány kö-
zepette?
 – A könyvbemutató, az adventi 

vásár és egyéb árusítási lehetősé-
gek elmaradása ellenére jól fogyott, 
mondhatni elfogyott a kalendá-
rium. Már csak a Formula papír-
boltban, az áruházi üzletsoron lévő 
Médi Burdában, s a Vörösmarty 
utcai Zada kegytárgy-, ajándék- és 
virágkereskedésben, illetve nálam 
kapható egy-két példány. Köszö-
nöm a könyvbarátok, az olvasók, a 
közreműködők és a szponzorok hű-
ségét, támogatását.
• A múltkor felhívást is közzé 
tettél, hogy várod az olvasók javas-
latait, ötleteit a jövő évi, immáron 
18. kalendárium megújításához. 
Érkeztek-e már visszajelzések?
 – Egy-két szóbeli javaslatot már 

kaptam, de írásban még csak Kim-
mel István küldte el jobbító ötleteit. 
Valóban várjuk szerkesztőtársam-
mal, Sógorka Péterrel a javaslatokat. 
Mindezeket, s a szakmai vélemé-
nyeket is átgondolva, a lehetősége-

ket mérlegelve szeretnénk változ-
tatni a könyvön.
• A kalendáriumon kívül milyen 
kiadványokban gondolkodsz?

 – A tavalyi évben több könyv-
témát is előkészítettem, de a ki-
adásukat a járvány miatt 2021-re 
halasztottam. Az elsők egyike lesz 
dr. Deák Gábor életrajzának a ki-
adása, amelyet Gábor bácsival már 
valóban csak össze kell állítanunk. 
A 700 éves Tamási 700 receptje 
utolsó füzetének az „alapanyaga” is 
számítógépen van, s ezt is az első 
negyedévben szeretném megje-
lentetni. A 2021-es év nagy terve 
egy könyv Tamási fürdőéletéről. 
Az 1930-as évek elején a Ludvig-
vendéglő (a mai Frank-söröző) ud-
varán megnyílt strandtól indulna a 
visszatekintés, majd az 1973-ban 
átadott termálfürdőn át jutnánk el 
napjainkig. Az interneten fellel-
hető dokumentumokat, több szá-
zat, már átolvastam, a fontosakat 
kijegyzeteltem. Szeretnék sokakat 
felkeresni, elsősorban a fürdő üze-
meltetésében érintetteteket, fürdő-
vezetőket, dolgozókat, akik a saját 
időszakuk történéseiről mesélné-
nek. A fürdő mindig „városi ügy” is 
volt, ezért meg szeretném kérdezni 
a polgármestereket ez ügyben, bár 
még ők nem tudnak erről. A tamá-

siaktól, a Tamási Táj olvasóitól is 
szívesen gyűjtenék anyagot, legyen 
az egy fotó, egy tárgy, egy törté-
net. A fotókat, dokumentumokat, 
tárgyakat a másolásuk után termé-
szetesen visszaadnám, vagy ha nem 
tartanának erre igényt, akkor a 
Helytörténeti Gyűjtemény vagy a 
Látogatóközpont anyagába kerül-
nének, s így közkinccsé válnának.
• Mire számítasz, mit vársz?
 – Visszaemlékezéseket mind a 

két fürdőről, valamely ott történt 
családi, baráti céges esemény kap-
csán készült fotókat. Előkerülhet-
nek rendezvényeket megörökítők 

is, hisz tartottak divatbemutatót, 
ÖKÖR vetélkedőt, súlyemelőver-
senyt, operett estet és még sok egye-
bet is a strandon. Munkakönyvnek, 
céges kitüntetésnek is nagyon örül-
nék. Egy-egy érdekes emléket, tör-
ténetet is szívesen látnék a fürdőhöz 
kapcsolódóan, s minden egyebet. 
Mindezek között válogatni, szelek-
tálni kell majd, mert nem lenne cél-
szerű ugyanabból a típusú anyag-
ból sokat betenni, ehelyett inkább 
a sokféleségre szeretnék törekedni. 
A honlapomra, de lehet, hogy a Fa-
cebookra is, menet közben  tennék 
fel anyagokat, hogy az érdeklődést 

felkeltsem a könyv iránt vagy, hogy 
információkat kérjek, hisz az elmúlt 
évtizedek alatt sok minden feledés-
be merült, bizonytalanná vált.
• Biztosak vagyunk abban, hogy 
más terv is van a fejedben…
 – Igen, még Tamási kapcsán is 

vannak terveim az idei vagy az el-
következő évekre. De szeretnék túl-
lépni Tamási közigazgatási határán, 
így néhány szomszédos település 
kapcsán is megfogalmazódtak már 
könyvtervek. A szakácsfüzetekben 
új területeken szeretnék próbálkoz-
ni. A tamásin kívül még közel 120 
Tourinform iroda található az or-
szágban. Tavaly 45 irodától kaptam 
választ a megkeresésemre. Olyan 
füzetet szeretnék, amelyben az 
adott településhez kapcsolódó jel-
legzetes ételhez egy eseményleírás 
is kapcsolódna, például a bajai ha-
lászléhez a bajai halfesztivál. Tamási 
esetében egy vadételre gondoltam, s 
ehhez csatolnám a Trófea vadgaszt-
ronómiai esemény bemutatását. Így 
a receptek reklámot adnának a ren-
dezvényeknek, s a településeknek is.
• János, köszönjük az elmondot-
takat, a megvalósulásukról szíve-
sen hírt adnánk a Tamási Tájban.
 – Köszönöm a megkeresést, s élnék 

alkalom adtán a könyvismertetés le-
hetőségével!

Mindig van segítségre szoruló állat
Tamásiban és környékén is sokszor találkozunk utcán 
kóborló kutyával, vagy épp segítségre váró macskával. 
Létezik egy csoport a városban, amelynek tagjai igye-
keznek segíteni a bajba jutott négylábúakon. Ők azok, 
akik nem mennek el a kóbor állatok mellett, akikre az 
itt élők sokszor számítanak a bajban. Kovács Anettel, a 
csoport egyik alapítójával beszélgettünk. 

• Mióta foglalkoztok a helyi állat-
védelemmel, hogy jött egyáltalán, 
hogy csapat lett belőletek?
 – A Tamási és környéke állatbará-

tok Facebook csoport 2018. március 
6-án alakult meg. A cél az volt, hogy 
egy olyan platformon tudjunk kom-
munikálni, ahol gyorsabban, egy-
szerűbben áramlik az információ, 
így a segítségnyújtás is gyorsabban 
tud történni. Azt, hogy egy csapat-
tá verődtünk, a sors és a tenni aka-
rás hozta így, hiszen hirtelen elég 
sok segítségkérés jött állatvédelmi 
szempontból, amit egyedül nehéz, 
sőt, lehetetlen lett volna kezelni.
• Hányan segítik a munkátokat?
 – A jelenlegi csapat 11 aktív fővel 

működik, de ezen kívül nagyon sok 
külsős segítséget kapunk.
• Mik a feladatok pontosan, mit 
tudtok tenni itt helyben?
 – A csapatunk rendelkezik saját 

chip leolvasó készülékkel, így vi-
szonylag gyorsan tudunk segíte-
ni egy-egy kóbor állat kapcsán. Fő 
feladatunknak több célt tűztünk ki. 
Elsősorban a gazdátlan (kidobott) 
állatoknak szeretnénk segíteni új 
otthont találni, de nagyon fontos-
nak tartjuk a térségben az ivarta-
lanítás kezdeményezését, illetve a 
felelős állattartás fogalmának is-
mertetését.
• Milyen esetekben keresnek ben-
neteket? Minden kutyán, macskán 
tudtok segíteni?
- Általában utcán kóborló, elha-
gyott állatok kapcsán keresnek ben-
nünket, de egyre több megkeresés 

jön talált, kidobott, felesleges sza-
porulat, illetve gazda által „megunt” 
kutyus kapcsán. Lehetőségeinkhez 
mérten nyilván igyekszünk min-
den segítségkérésnek eleget tenni, 
de természetesen minden állatot 
mi sem tudunk megmenteni sajnos. 
Eddig kb. több mint 50 kutyust, 6 
cicust sikerült gazdásítani. Jelenleg 
7 kutyus vár gazdára, őket ottho-
nainkban, vagy ideiglenes befoga-
dóknál helyeztük el. 
• Az elmúlt hetekben több cso-
port is gyűjtött nektek, miben 
tudnak ők segíteni, miket gyűjtöt-
tek?
 – Igen, szerencsére évről-évre nő a 

segíteni vágyó csapatok száma, fő-
leg a karácsony előtti időszakban, 
aminek szívből örülünk. Hatalmas 
segítség ez számunkra, hisz éle-
lemmel, takaró, ágynemű huzattal, 
etető-itató tálakkal is elláttak ben-
nünket.

• Vártok-e segítséget, lehet-e 
hozzátok csatlakozni?
 – A válaszom igen, hiszen a segít-

ség mindig kell, legfőképp élelemre 
mindig nagy szükségünk van.
Ezen felül az orvosi költségek na-
gyon magasak, féreghajtás, külső 
parazita mentesítés, oltások, mind – 
mind nagy költségeket rónak ránk. 
Minden csatlakozni vágyónak na-
gyon örülünk, akár sétáltatás, akár 
az állatorvoshoz való eljutás, akár 
a napi teendők elvégzése kapcsán, 
de rengeteg egyéb mást is fel tud-
nék sorolni. Nagy terveink vannak 
a jövőre nézve, folyamatban van 
az egyesület nyilvántartásba vételi 
kérelmünk is. Bízom benne hogy 
egyre többen állnak majd mellénk, 
támogatva bennünket, munkássá-
gunkat, hiszen a közösség nélkül 
nyilván mi sem tudnánk folytatni 
ezt a fajta tevékenységet. Köszön-
jük szépen, hogy ez a közösség, 
melyben mindennapi életünket él-
jük, ennyire összetartó, s hogy ed-
dig mindig számíthattunk rájuk, 
ahányszor csak szükségünk volt 
segítségre, soha nem hagytak cser-
ben minket. Mi pedig tesszük, mi 
tőlünk telhető, sok-sok életet meg-
mentve ezzel.

Tizenhárom napig készült a 
Luca széke

A Tamási Művelődési Köz-
pont tevékenységeinek so-
rában fontos szerepet ját-
szik a hagyományőrzés és 
annak továbbadása, ezért 
adventi online tevékeny-
ségünkben is szerepeltek 
olyan programok, melyek 
ezekre a tradíciókra irányí-
tották a figyelmet.

Czink Judit

Ki ne hallotta volna a mondást: „Las-
san készül, mint a Luca széke.” De-
cember 13-tól, Luca napjától kez-
dődően nemcsak megismertettük 
látogatóinkat a mondás eredetével, 
tartalmával, de a művelődési köz-
pont munkatársai el is készítették a 
Luca székét. A folyamatot megörö-
kítettük és feltöltöttük az intézmény 
honlapjára, közösségi oldalaira, hogy 
minél többekhez eljuthasson a régi 
népszokás felelevenítése. 

Nap mint nap – tartva magunkat a 
hagyományokhoz – egy-egy apró 
mozzanattal, munkával készítettük 
el a Luca székét, ami szentestére el 
is nyerte végleges formáját. Túl azon, 
hogy igazán szépre sikeredett, meg-
felelően stabil is lett, hogy december 
24-én éjjel, felállva rá, láthatóvá válja-
nak a boszorkányok. Mikor a hagyo-
mány szerint a rajtakapott boszor-
kány üldözőbe vette munkatársunkat, 
ő mákot szórt maga mögé, melyet a 

boszorkány igyekezett felkapkodni, 
de szerencsére nem volt elég gyors, 
így sikerült elmenekülni előle, eljut-
ni a művelődési központig. Ott aztán 
közösen elégettük a Luca székét, mely 
a hagyomány szerint, a boszorkányok 
végét jelentette. Bízunk benne, hogy 
így sikerült elkergetni és jövő kará-
csonyig elűzni, távol tartani őket, ez-
zel is hozzájárulva, hogy a 2021-es év 
már sokkal könnyebb és jobb legyen! 
Rajtunk nem múlott! 

Sikerült elmenekülni a boszorkány elől
Igor gazdit keres!

Tücsi is régóta várja az 
álomgazdit

A fürdő 1973-ban
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Számítógépeket 
kaptak a diákok 

A járvány miatt kialakult 
helyzetben, a digitális okta-
tásra való átállás során sok 
tanulónak okoz gondot a 
megfelelő informatikai hát-
tér előteremtése. 

A „Tanulj a gépemen” kezdemé-
nyezés keretében informatikai 
vállalkozások fogtak össze, hogy 
koordináltan tudjanak segíteni is-
kolai alapítványokon keresztül a 
rászoruló tanulóknak. A kezdemé-
nyezők célul tűzték ki, hogy „Min-
den diáknak legyen számítógépe 
Magyarországon!”  Tudjuk, hogy 
nagyon sok olyan diák van az or-
szágban, akinek nincs megfelelő 
informatikai eszköze ahhoz, hogy 
a járvány miatt kialakult helyzet-
ben otthon is folytatni tudja a ta-
nulmányait valamilyen digitális 
platform segítségével. Azt is tud-
juk, hogy nagyon sok olyan eszköz 
van ugyanakkor a vállalatoknál, 
vállalkozásoknál, ami számukra 

már nem használható, leselejtezés-
re került, de böngészésre, tanulásra 
még tökéletesen alkalmas lehet. Ez 
az oldal azért jött létre, hogy eze-
ket a leselejtezett számítógépeket, 
monitorokat, laptopokat újrahasz-
nosítsuk – írják oldalukon.  A „Ta-
mási Szakképzéséért” Alapítvány 
élt a felkínált lehetőséggel, és a 
kezdeményezés keretében a buda-
pesti székhelyű EPAM Systems 
Fejlesztő Korlátolt Felelősségű 
Társaság jóvoltából a Tolna Me-
gyei SzC Vályi Péter Szakképző 
Iskolája és Kollégiuma 50 tanuló-
jának adhatott át számítógépeket 
monitorral, egérrel, billentyűzettel.  
A gépek természetesen nem csak a 
digitális oktatás időszakában jelen-
tenek segítséget a tanulóknak. Bíz-
nak abban, hogy a kor informatikai 
elvárásaihoz igazodó tanulási kör-
nyezet hatékonyabb és sikeresebb 
tanulást biztosít azoknak a tanu-
lóknak is, akik eddig csak vágytak 
arra, hogy saját gépük legyen. 
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A havi átlagjövedelem növekedése 
Tolna megyében volt a legmagasabb 
Az ingatlanpiac megtorpa-
nása következtében átla-
gosan 1,3 évvel rövidült a 
lakáshoz jutási idő Magyar-
országon a tavalyi évhez 
képest - derült ki az OTP 
Ingatlanpont elemzéséből. 

Megyénként azonban még 
mindig hatalmas eltérések 
figyelhetők meg. Míg Bu-
dapesten több mint 16 év, 
addig Nógrád megyében 
alig 5 év alatt lehet egy 60 
négyzetméteres lakás vétel-
árát két átlagjövedelemből 
reálisan kigazdálkodni. Az 
OTP Ingatlanpont szak-
értői a KSH hivatalos me-
gyei jövedelmi mutatói és 
a NAV adatbázisából szá-
molt megyei lakóingatlan 
átlagárak összevetésével 

azt vizsgálták meg, hogy alig egy 
év alatt hogyan változott az elmé-
leti lakáshoz jutási idő. A vizsgált 
időszakban a havi átlagjövedelem 
növekedése Tolna megyében volt a 
legmagasabb (9,1%), de ezzel egy-
időben Békés megye után a lakás-

árak is itt növekedtek a legnagyobb 
ütemben (12,2%), így az átlagos 
lakáshoz jutási idő a megyében 0,2 
évvel növekedett 2019-hez képest. 
Ugyanekkora mértékű, de ellentétes 
előjelű változás figyelhető meg Fej-
ér megyében, ahol az átlagjövede-

lem a legalacsonyabb 
arányban, mindösz-
szesen 4 százalékkal 
növekedett, viszont 
az ingatlanok átlag-
árának emelkedése 
is csak 2% volt. A 
lakásárak Békés me-
gyében növekedtek 
a legnagyobb ütem-
ben (15,6%), míg az 
átlagfizetés csak 6,4 
százalékkal nőtt, így 
itt 0,7 évvel, 8,9 évre 
nőtt az átlagos lakás-
hoz jutási idő.


