
Teqball asztal segíti a testvéri kapcsolatokat
Újszerű módon ápolnák a testvérvárosi kapcsolatokat 
Paks, Tamási és Gerjen vezetői. 

Az együttműködési megállapodást 
Budapesten írták alá – Szántó Zol-
tán paksi alpolgármester, Porga Fe-
renc Tamási és Romhányi Károly 
Gerjen polgármestere, valamint 
Borsányi Gábor a teqballcég kép-
viseletében –, mely szerint magyar 
fejlesztésű sportinnovációval kíván-
ják ápolni külföldi testvértelepülé-
seikkel a kapcsolataikat – adta hírül 
a Paksi Polgármesteri Hivatal.
A három aláíró település mind-
egyike orosz testvérvárosának 
ajánlja fel a sportasztalt. Tamá-
si Város Önkormányzata Volgo-

donsznak ajándékozza az eszközt, 
az átadást a pandémiás helyzet vé-
gén tartják meg. Száz százalékban 
magyar innováció a multifunk-
cionális teqballasztal, amelyben 
különböző sportágakban nemtől, 
kortól és tudásszinttől függetlenül, 
kicsik és nagyok, épek és mozgás-
korlátozottak egyaránt örömüket 
lelik. 
Az együttműködésnek köszönhe-
tően a jövőben a külföldi testvér-
városok is megismerkedhetnek az 
asztal nyújtotta különböző sporto-
lási lehetőségekkel.

Vasdiplomát vehetett át Ka-
szás Dezső

A Pedagógusok Szakszerveze-
te nyugdíjas tagozatának fel-
terjesztése alapján kapta meg 
Kaszás Dezső tanár úr a vas-
diplomát, melyet lánya vett át a 
város polgármesterétől, Porga 
Ferenctől.

 ¬ 3. oldal
Nehéz éve volt Tamásinak is, 
de sok fejlesztés megvalósult

A 2020 tavaszán kirobbant ko-
ronavírus-járvány nehéz hely-
zetbe hozta az önkormány-
zatokat, nem volt könnyű év 
Tamásinak sem Porga Ferenc 
polgármester szerint.

 ¬ 2. oldal
Tolna megyeiek az ország leg-
aktívabb oktatási intézményei

Kiemelkedő helyen jegyzik me-
gyénket a 2020-as Országos Al-
kotói Pályázaton mutatott pá-
lyamunkák beadását követően. 
Országos második helyezést 
ért el Németh István „Lángol az 
erdő” című munkájával, a Tamá-
si Würtz Ádám Általános Iskolá-
ból. 

 ¬ 8. oldal
A polgárőrök is aktívan segítik 
a védekezést

A Tamási Polgárőr Egyesület 
tagjai 2020 márciusában bekap-
csolódtak már a koronavírus jár-
vány elleni védekezés munkála-
taiba. Ősszel és télen ismét ez 
adja munkájuk nagy részét, de 
hogy pontosan mivel is telnek a 
szolgálataik, arról az egyesület 
elnöke, Péter Csaba számolt be. 

 ¬ 5. oldal

A Tamási Művelődési Központ országos elismerésben részesült 2021. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkára – az elmúlt két év munkáját, tevékenységét vizsgálva – „Minősített Közművelődési Intéz-
mény Cím”-et adományozott az intézménynek.          4. oldal
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Országos elismerést kapott a művelődési központ
A tartalomból

Porga Ferenc, Borsányi Gábor ügyvezető (TEQBALL Kft.) Szántó Zoltán 
és Romhányi Károly, Paks, Tamási és Gerjen önkormányzati vezetői.

Idén is elkészült a rendezvénynaptár
A korábbi évekhez hason-
lóan 2021-et is a városi ren-
dezvénynaptár elkészíté-
sével és megjelentetésével 
kezdtük a művelődési köz-
pontban. 

Ruzsics Eszter

Összegyűjtöttük a helyi intézmé-
nyek, civil szervezetek, egyesületek, 
alapítványok által tervezett olyan 
programokat, melyek közérdeklő-
désre tarthatnak számot. Ezeket a 
tervezett rendezvényeket hagyomá-
nyosan egy színes, informatív prog-
ramfüzetté szerkesztettük. A tavalyi 
évben, a világjárvány miatt nagyon 
sok városi rendezvény elmaradt és 
sajnos az idei év is hasonlóan indul, 
az előkészített rendezvények az év 

első hónapjaiban nem valósulhat-
tak meg. Így a korábbi évektől el-
térően, idén nem láttuk értelmét a 
papír alapú megjelentetésnek, de 
semmiképpen nem szerettünk vol-

na szakítani a régi hagyományokkal, 
az éves rendezvénynaptárt ezért el-
készítettük, és online formában je-
lentettük meg. Ennek előnye, hogy 
a változásokhoz tudjuk igazítani, 

folyamatosan frissíteni. A prog-
ramfüzet formája követte az elmúlt 
évekét, színes, jól áttekinthető és 
lapozható. Már most sokan átbön-
gészték, hisz intézményünk Face-
book oldalán figyelemmel tudjuk 
kísérni, hogy hány felhasználóhoz 
jutott el. Amennyiben Önök még 
nem látták az idei év rendezvény 
kínálatát – vagy fogalmazzunk úgy, 
hogy a tervezett városi programokat 
– kattintsanak a Tamási Művelődé-
si Központ Facebook oldalára vagy 
honlapjára, ahol kedvük szerint la-
pozgathatnak benne és válogathat-
nak a jobbnál jobb programok kö-
zül. Bízzunk abban, hogy az idei év 
már rendezvényekben, programok-
ban gazdagon valósul meg, melyek-
re a város civil szervezeteivel együtt 
várjuk Önöket!
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Nehéz éve volt Tamásinak is, de sok fejlesztés megvalósult
A 2020 tavaszán kirobbant 
koronavírus-járvány ne-
héz helyzetbe hozta az ön-
kormányzatokat, nem volt 
könnyű év Tamásinak sem 
Porga Ferenc polgármester 
szerint.

TEOL

A tavaszi járványos időszakot jól 
átvészelte a város, hiszen akkor iga-
zolt fertőzött, aki a településen élt, 
nem volt, osztotta meg Porga Fe-
renc. Tamási polgármestere ehhez 
hozzátette, a második szakaszban 
azonban már ők sem tudták elke-
rülni a fertőzéshullámot.
 – Úgy gondolom, hogy nemcsak 

kommunikációs oldalról próbáljuk 
segíteni az itt élőket, hanem a szo-
ciális központon és a közétkeztetési 
cégünkön keresztül az időseket és 
a karanténba szorultakat is el tud-
juk látni. A nehéz helyzetbe került 
családok megsegítésére járványügyi 
alapot hoztunk létre. Az Országos 
Mentőszolgálat kérésére pedig a 
volt tüdőgondozó épületét átadtuk 
az egészségügyi szerveknek egy 
járványügyi mintavételezési pont 
kialakítása céljából – tájékoztatott 
a városvezető. Hozzátette, hogy a 
Tamásiban lévő cégek gazdasági 
helyzetére is hatással van a járvány. 
Az első időszakban csak néhány 
üzem állt le teljesen, a többség to-
vább működött, ha csökkentett ka-
pacitással is. Az őszi időszakban is 
nehéz helyzetbe került a helyi vál-
lalkozások egy része. A városveze-
tés úgy számol, hogy ez a helyzet az 
iparűzési adó-bevételeikre negatív 
hatással lesz.
A kormány átalakította az önkor-
mányzati adózás rendszerét, így a 
települések a jövőben nem számít-
hatnak a gépjárművek utáni adóra, 
illetve az iparűzési adó mértéke és 
elosztása is más elv alapján történik. 
Mindent egybevetve azzal kalkulál-
nak, hogy a 2020-as évben a Tamá-
siban működő cégek árbevétele is 
csökken. Mindezek miatt gazdasági 
tekintetben nehezebb évre számíta-
nak 2021-ben. A pontos számokat 
az idei év első felében tudják majd 
megmondani. A városvezető hang-
súlyozta, fontos, hogy ebben az idő-
szakban az európai uniós és a hazai 
forrásokat minél nagyobb arányban 
és mértékben tudják a városra, az itt 
élők javára fordítani.
Októberben zárult az a beruházá-
suk, amely a Tamási Város Fenn-
tartható Ökoturisztikai Fejlesztése 
címet viseli. Porga Ferenc polgár-
mester az ökoturisztikai projektet a 
fürdőfejlesztés után a város második 
legfontosabb turisztikai beruházá-
sának tartja. Ez a beruházás három 
részből tevődött össze. Az egyik a 
fürdő melletti Túrapont épülete, 
amely részben már használatban 
van. A Tourinform Iroda ide köl-
tözött át, valamint egy vizesblokkot 
és egy vendéglátóipari egységet ala-
kítottak ki, amelynek a felszerelése, 
berendezése folyamatban van. Úgy 
tervezik, hogy az új büfé a követke-
ző fürdőszezonra már működni fog. 
Ennek a projektnek a második ré-
sze a Fenyves kilátó és a környékén 
kialakított családi park, a miniél-
ménypark, már közel két éve hasz-

nálatban van. Sokan látogatnak ki a 
fenyvesbe, amely újra népszerű ki-
rándulóhely lett. A harmadik elem 
a Dám Pont Látogatóközpont. Az 
itt található kiállítótér bemutatja a 
város és a térség természeti és kul-
turális értékeit, építészeti örökségét, 
hagyományait. A kiállítórészt nem 

egy hagyományos múzeumi tárlatra 
jellemző módon alakították ki, ha-
nem interaktív eszközökkel, ame-
lyek színes, érdekes, változatos le-
hetőségeket nyújtanak arra, hogy a 
helyi értékeket meg tudják jeleníte-
ni. A kiállítás mindenkinek szól, de 
elsődlegesen a gyerekeket, a fiata-
labb korosztályt és a családokat sze-

retnék megszólítani. Az épületben 
van egy ökobüfé és egy vizesblokk, 
amelyek a parkerdőbe látogatók 
kényelmét is szolgálják. A látoga-
tóközpont és az előtte lévő terület 
alkalmas arra, hogy a város egyik 
legnagyobb rendezvényét, a Trófea 
Vadgasztronómiai Fesztivált a jövő-

ben újra itt tartsák meg. A jelenlegi 
vírushelyzet miatt nem tudják meg-
mondani, hogy mikor kerülhet sor a 
Dám Pont megnyitására.
Márciusban nyílt a Sportok Háza, 
amely városi sportközpontként 
működik. A járvány miatti kény-
szerszünet után júniustól kezdett 
üzemelni. Az épület nemcsak a he-

lyi sportegyesületeknek, szakosztá-
lyoknak biztosít végleges otthont, 
hanem a tömegsport, a szabadidő-
sport tárházát is nyújtja az érdeklő-
dőknek. Játszóháza is nagyon nép-
szerű a kisebb gyerekek körében, sőt 
családi rendezvényekre is alkalmas. 
A járványhelyzet miatt októbertől 
sajnos ismét zárva tart az épület.
Egészen friss hír, hogy a tamási 
fürdő megkapta a gyógyfürdő mi-
nősítést. A gyógyászati részleg a 
nyári időszaktól kezdve többféle 
gyógyászati ellátást nyújt. A követ-
kező lépés a gyógyhellyé minősítés. 
Nemcsak a fürdőnek, hanem annak 
tágabb környezetének, a 65-ös fő-
úttól a Miklósvári parkerdővel be-
zárólag kaphatná meg ez a terület 
a gyógyhely státuszt, amely további 
fejlesztési forrásokat hozhat a város-
ba. – Benyújtottunk egy támogatási 
kérelmet a régi fürdőrész fejleszté-
sével kapcsolatban, és megkaptuk 
a támogató döntést, amely első lé-
pésben ötvenmillió forint forrást 
biztosít a tervezésre és az előkészí-
tésre. Szeretnénk komplex módon 
az egész régi fürdőrészt felújítani, 
vízvezeték-hálózattal, épületgépé-
szettel, épületekkel, medencékkel 
együtt, és egy élmény-csúszdapark-
kal bővíteni – tette hozzá Porga Fe-
renc polgármester.
A külterületeken több évtizedes 
elmaradt fejlesztéseket igyekez-
nek pótolni. Az elmúlt időszakban 
sikerült több helyen javítani az ál-
lapotokon, de ez nem jelenti azt, 
hogy már minden rendben van. A 
legfontosabb a vezetékes ivóvíz el-
juttatása, főleg az ellátatlan külterü-
leti részekre. Az engedélyes tervek 
már minden olyan külterületi rész-
re elkészültek, ahol eddig nem volt 
vízellátás. A benyújtott támogatási 
igényüket befogadták. A pusztá-
kon az a probléma, hogy a 90-es 
évek elején a kárpótlási folyamatok 
lezárulása után közterületek alig 
maradtak, szinte minden magán-
kézbe került. Ezen a helyzeten csak 
lépésről lépésre tudnak változtatni. 
Fornádpuszta központjának egy ré-
szét 2020-ban sikerült megvásárol-
niuk, ami lehetőséget ad arra, hogy 
a közvilágítást tudják fejleszteni és 
egy kisebb játszóteret kialakítani. A 
buszmegállókat itt és Kecsegén is 

sikerült felújítani.
A városközpont közlekedését rég-
óta készülnek átszervezni, észsze-
rűbbé tenni, és ahol lehet, megújí-
tani. 2020 végén első lépésként a 
Kossuth tér és a mellette lévő utcák 
forgalmi rendjét alakították át. El-
sősorban a biztonságosabb közle-
kedést tartották szem előtt. Ezt a 
folyamatot kívánják külső szakér-
tők bevonásával folytatni 2021-ben. 
Szeretnék a József Attila-lakóte-
leptől egészen a 61-65-ös keresz-
teződés közötti városközponti részt 
ilyen szemüvegen keresztül átte-
kinteni. Szó van a forgalmi rendről, 
parkolási helyzetről, gyalogos for-
galomról, közvilágításról. Parkoló-
kat kell kialakítaniuk és a parkolási 
rendet a lakótelepeken és a rendelő-
intézetnél is szabályozniuk kell. Az 
idei év fontos projektje volt a Zrínyi 
utcai üzletsor előtti közterület fel-
újítása. Ehhez részben kapcsolódik 
a kommunális adó felhasználása. 
Ezen a téren a következő időszak-
ban sem lesz változás, a lakosság ál-
tal befizetett adót út-, járda- és par-
kolóépítésre fogják fordítani. Ezt 
tették az elmúlt öt évben, és teszik 
a következő időszakban is. Még sok 
olyan út és járda van, amely sajnos 
rossz állapotú. Lépésről lépésre, 
ütemezetten haladnak előre.

 – Ebben az önkormányzati cik-
lusban kell megoldanunk a gim-
názium bővítését, egy úgynevezett 
katolikus iskolai negyed kialakítá-
sát. A Béri Balogh Ádám Katoli-
kus Gimnázium bővítésével egy 
helyre kerül az egyházi kézben 
lévő óvoda, alsó tagozat és egy a 
kisgimnáziummal párhuzamosan 
induló felső tagozat is. A beruhá-
zás a gimnázium mögötti telkek 
beépítésével valósulna meg. Fon-
tosnak tartom, hogy a tamási kö-
zépiskolák erősek legyenek, hogy 
itthon tudjuk tartani a gyerekeket 
és a városba tudjuk vonzani a kö-
zeli és távolabbi környék diákjait. 
A szakmunkásképzés rendszere is 
megváltozott, abban bízunk, hogy 
a szakképzés területén a Vályi Pé-
ter Szakképző Iskola is erősödni 
fog – mondta Porga Ferenc. 
A tanuszoda, az ivóvízminőség-
javító program, valamint a Sió-
fok-Pécs közti kerékpárút nem 
önkormányzati, hanem állami 
beruházás keretében valósulnak 
meg. Mindhárom projekt nagyon 
fontos számukra, mivel az itt élők 
életminőségét érinti, de a kivite-
lezésük nem a város hatásköre. Az 
ivóvíz esetén óvatos optimizmusra 
ad okot az, hogy a kivitelezői szer-
ződés aláírásra, a munkaterület át-
adásra került, vagyis 2021-ben el-
indulhatnak a munkálatok. Bíznak 
abban is, hogy még ebben a ciklus-
ban elindul a Siófok-Pécs kerékpá-
rút építése. Az elképzelések szerint 
a Tamási-Siófok szakaszt építenék 
meg először az egykori vasútvonal 
nyomvonalán, összekötve Tamásit 
a Balatonnal, a következő szakasz-
ban pedig Dombóvárral. Várható, 
hogy a következő évben a tan-
uszoda-beruházás is elindul. 2021 
szeptemberére szeretnék a bővített 
bölcsődét megnyitni. Ez leginkább 
azért fontos, mert a mostani hu-
szonhét helyett közel ötven férő-
helyük lesz.

A Látogatóközpont is nagyon várja már a nyitást

Átalakult a forgalmi rend a Kossuth téren

Munkálatok a Zrínyi utcai üzletsor előtt
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Vélemény

A vírushelyzetben megnő 
a segítséget kérők száma

Sokszor felmerül a kérdés, a vírus 
okozta helyzet változása hogyan 
befolyásolja az emberek állapotát, 
megélését, jól-létét. A válasz na-
gyon sokrétű, most egy réteget ra-
gadnék ki. Arra fókuszálok, hogy 
a traumatikus élményeket elszen-
vedett emberekre hogyan hat a 
vírus okozta bezártság, kapcsolati 
beszűkülés. 

Felmerül a kérdés, ki a traumati-
zált, s honnan tudjuk egyáltalán, 
hogy mi azok vagyunk-e? A trau-
matikus esemény hatására a világ 
kiszámíthatatlanná, veszélyessé, 
ijesztővé válik. Ezen élmények-
kel nehéz egyedül megküzdeni. 
Egyesek maguktól felépülnek az 
őket ért sokkból, ami azt jelenti, 
tudják vinni a mindennapokat, de 
ez nem jelenti azt, hogy nincsenek 
zavaró tüneteik mindezek mellett. 
Mások számára a trauma utóhatá-
si sokkal fájdalmasabbak. Csak azt 
látjuk, megváltoznak a történtek 
hatására, még ha ezt nem is min-
dig érzékeljük azonnal. Egyeseken 
azonnal észrevehető a traumatikus 
stressz hatása, mások erősen tart-
ják magukat, próbálják magukban 
elnyomni az őket ért szörnyűsége-
ket. A vírushelyzet okozta válto-
zásoktól függetlenül is az érzetek, 
érzelmek széles skálán mozognak, 
de a vírus okozta izoláltabb kör-
nyezetben fokozódnak. Ez a szél-
sőséges félelem vagy tehetetlenség 
érzés a tartós szorongáson át egé-
szen a disszociatív tünetig vezet-
het. Mindenképpen zavarja a nor-
mális, mindennapi életmenetet. A 
szenvedő fél üresnek, zsibbadtnak 
érezheti magát, egyéb orvosi vizs-
gálatokkal nem igazolt testi tü-
neteket hordozhat, állandó gyász 
vagy bűntudat gyötri, szégyent 
él ál. A komplexebb traumáknál 
gyakori az úgynevezett flashback 
jelenség, mikor az érintett újból 
és újból átéli az eseményeket. To-
lakodó emlékek formájában az át-
élt, nehéz emlékek jelenetei akár a 
legegyszerűbb dolgok hatására is 
beindulnak, aktiválják az asszoci-
ációk sorát. Megjelennek rémál-

mok, hangulatingadozás, indoko-
latlannak tűnő letargiás állapotok.
A vírushelyzet okozta izoláció te-
hát felerősíti a tüneteket. Pszicho-
lógusként a tapasztalatom alap-
ján is mondhatom, hogy ilyenkor 
megnő a segítséget kérők száma. 
A segítséget kérők gyakran ér-
keznek olyan hozott problémával, 
amit „csak” aktivizált az eredeti 

trauma, de ez is szenvedésélményt 
okoz.
De mit tehet a környezet és maga 
az érintett? Hogyan tud segíteni a 
környezet és az egyén önmagán? 
Néhány hasznos javaslat, mely 
vírusidőktől függetlenül is meg-
oldást hozhat:
Fontos, hogy az érintettek meg-
oszthassák az eseményekkel 
kapcsolatos gondolataikat, ér-
zelmeiket. Fontos a feldolgozás 
szempontjából, hogy az esemé-
nyek, vagy tünet megjelenése 
után hamar tudjon beszélni róla 
az érintett. Persze, ettől még lehet 
a traumának állandó pszichés kö-
vetkezménye, de az értő beszél-
getés csökkentheti a szenvedés-
nyomást. Mind a gyermekeket, 
mind a felnőtteket biztosítani 
kell róla, hogy az érzéseiket el-
fogadják és megértik. Egy trau-
matikus esemény hatásai nem 
múlnak el az esetleges testi sérü-
lés meggyógyulásával, és az idő 
sem jelent sok esetben gyógyírt. 
Ebben az esetben keressen fel 
tüneteivel szakembert. Ameny-
nyire csak lehetséges és képes rá, 
próbálja meg folytatni a szokásos 
napi rutinját! Fontos, hogy több 
időt töltsön együtt a gyerekek-
kel lefekvés előtt, ha gyermek a 
traumatizált! Ne vegye magára a 
traumától szenvedő haragját vagy 
egyéb negatív érzését! Fogadjuk 
el, ha barátunk néha magányra 
vágyik. Mozogjunk! A rendsze-
res testmozgás jelentősen növe-
li a stressz reakciókkal szembeni 
ellenállást, illetve enyhíti a stressz 
tüneteit.

Bartha Éva

Vasdiplomát vehetett át Kaszás Dezső
A Pedagógusok Szakszervezete nyugdíjas tagozatának 
felterjesztése alapján kapta meg Kaszás Dezső tanár úr 
a vasdiplomát, melyet lánya vett át a város polgármes-
terétől, Porga Ferenctől.

A felsőoktatási intézmények min-
den évben – kérelem alapján - dí-
szoklevelet adományoznak azoknak 
a pedagógusoknak, akik óvónői, ta-
nítói és/vagy tanár diplomájukat 50 
(arany), 60 (gyémánt), 65 (vas) vagy  
70 (rubin) évvel ezelőtt szerezték, és 
akik az oklevél megszerzésétől szá-
mított – legalább – 30 évet pedagó-
guspályán töltöttek.
Kaszás Dezső a Béri Balogh Ádám 
Gimnáziumban 1955 óta dolgo-
zott. Köztiszteletnek örvendett 
kollégái és diákjai körében, város-
és megyeszerte, de a fizikatanárok 
körében országosan is. Munkatársai 
mindig is csodálták munkabírását, 
életvidámságát, az új dolgok iránti 
fogékonyságát. 
Szakmai munkájából kiemelkedő, 
hogy a tanítás mellett számos szak-

kört vezetett: rádióépítő, fotós, de 
néptáncos, turisztika és kosárlabda 
szakkört is. Diákjai eredményesen 
szerepeltek országos matematika és 
fizika versenyeken. Szabadidejének 
nagy részét a kísérleti fizika esz-
köztárának létrehozására fordítot-
ta, ebben segítségére voltak régebbi 
és új tanítványai. A fizika szertárt 
gyakorlatilag iskolai pénzforrások 
nélkül az ország egyik legjobbiká-
vá fejlesztette. Érdeklődő diákjai 
szabadidejüket, sőt a hétvégéket is 

a szertárban töltötték, szabad be-
járással rendelkeztek, aktív módon, 
közvetlenül ismerkedhettek a fizi-
kával. Kaszás Dezső tanár úr min-
dig rendelkezésükre állt, irányítot-

ta tevékenységüket. 
Kísérleti eszközöket 
fejlesztett ki, rendsze-
resen tartott tanári to-
vábbképzéseket Tolna 
és Baranya megyében.
1987-ben nukleá-
ris tanári diplomát 
szerzett. 1993-ban 
az egész középisko-
lai tananyagot átfogó 
előadássorozatot tar-
tott kísérleti fizikából, 
amelyet a nagy érdek-
lődésre való tekintet-
tel meg kellett ismé-
telnie. 
Kaszás Dezső tanár úr 
67 éves korától óra-
adóként dolgozott a 
gimnáziumban. Kí-
sérletei fogalommá 
váltak, egyetemre, fő-
iskolára került tanít-

ványai csak ritkán találkoztak olyan 
kísérlettel, amit ne láthattak volna 
az ő óráin. Kaszás Dezső tanár úr 
emberi példakép is, bármikor ta-
nácsot kértek tőle tanítványai, vagy 
kollégái, mindenkihez volt egy jó 
szava. Amennyire ideje engedi, még 
ma is részt vesz az iskolai rendezvé-
nyeken, ezzel is erősítve a közösségi 
tudatot. 
Vasdiplomájának átvételéhez szív-
ből gratulálunk, további jó egész-
séget kívánunk!  

„A segítségnyújtás természetessé vált” 
beszélgetés a Caritas Hungarica díjazottjával

Dr. Sárréti Gyuláné Kiss 
Márta másfél évtizede ki-
tartóan segíti a Pécsi Egy-
házmegye területén élő 
nélkülözőket, különösen 
a Tamásiban élő embere-
ket. Ahogy arról korábban 
a Tamási Táj is beszámolt, 
szolgálatát nemrég Caritas 
Hungarica díjjal jutalmaz-
ták.

Pécsi Egyházmegye

Kiss Márta életének egyik alappil-
lére a szüntelen segítő szándék. A 
tamásiban élő asszonyban nem csu-
pán a szándék dolgozik, karitatív 
munkájával tevékenyen cselekszik a 
rászorulókért. Mivel a járványhely-
zet miatt nem tudunk személyesen 
találkozni, telefonon keressük és 
bár fáradt hangon fogadja a hívást, 
mégis nagy lelkesedéssel kezd me-
sélni. „Úgy érzem, a segítségnyújtás 
mára számomra természetessé vált. 
Már-már azt is el tudom képzelni, 
hogy képtelen lennék enélkül élni!” 
– jelenti ki a nyolcvannégy éves ön-
kéntes, aki másfél évtizede támo-
gatja a Tamási Plébánia Karitász 
csoportját és még ennél is hosszabb 
ideje a Tamási Katolikus Közös-
séget, ahol szintén karitatív mun-
kájával segíti környezetét. Minden 
túlzás nélkül állíthatjuk, Márta tö-
rekvései megerősítenek abban, hogy 

hozzá hasonlóan magunk is Szent 
Erzsébet életpéldáját kövessük. 
A tamási szeretetszolgálat tagja 
novemberben vehette át a Caritas 
Hungarica díjat, amely kitartó és 
állhatatos munkájának elismerése. 
Márta természetesen örült a díjnak, 
ugyanakkor még az átvétel napján is 
sürgött-forgott, egy pillanatra sem 
hagyott fel a szolgálattal. „Jellem-
ző rám, hogy a környezetemben élő 
embereknek is felajánlom a segít-
ségem. Így régóta támogatom rá-
szoruló szomszédaimat is. Például 
egy idős hölgyet, aki már nehezen 
mozog, boltba, gyógyszertárba is kö-
rülményes számára az eljutás. Ilyen-
kor én intézem el helyette ezeket a 
dolgokat. Persze nem csak ebből áll 
a kapcsolatunk, többször nézünk 
együtt szentmisét a televízióban 
és imádkozunk” – meséli a Caritas 
Hungarica díjazottja, és ennek hal-

latán azonnal feltesszük a kérdést: 
miből merít erőt? Márta elmondta, 
nagyon korán elvesztette a férjét, 
több évtizede özvegy. Az egyedül 
töltött időszak elején döntött úgy, 
hogy felkeresi a Vöröskeresztet azzal 
a szándékkal, hogy szabad idejében 
maga is csatlakozzon az önkéntesek-
hez. Később azonban a karitász cso-
portnál köteleződött el, mint segítő 
munkatárs és azóta közreműködik a 
ruhaosztásokban, gyerekfelügyeletet 
vállal vagy csak azzal támogatja tár-
sait, hogy meghallgatja őket.
Az édesanya, nagymama és nem 
utolsó sorban önkéntes asszony éle-
te legyen példa számunkra is, külö-
nösen ebben a nehéz időszakban, 
amikor embertársainknak segítség-
re van szükségük! Ajánljuk fel ma-
gunk is a támogatásunkat, ahogy 
azt Dr. Sárréti Gyuláné Kiss Márta 
teszi hosszú évek óta.

Felhívás
A Vertikál Nonprofit Zrt. felhívja a lakosság figyelmét, hogy az ingat-
lanon keletkezett hulladékok gyűjtő edényzetét (kommunális, szelektív 
és zöldhulladék ) szállítási napokon reggel 6 óráig helyezzék ki az in-
gatlan elé, mivel késedelmes kihelyezés esetén gyűjtő járataikat nem áll 
módjukban újra járatni az érintett körzetekben!

Dr. Sárréti Gyuláné a díj átvételekor

Az átadott vasdiploma

Kaszás Dezső tanár úr otthonában
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Országos elismerést kapott a művelődési központ 
A Tamási Művelődési Központ országos elismerésben 
részesült 2021. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős 
Államtitkára – az elmúlt két év munkáját, tevékenységét 
vizsgálva – „Minősített Közművelődési Intézmény Cím”-
et adományozott az intézménynek. Az intézmény igaz-
gatójával, Czink Judittal beszélgettünk arról, mit jelent 
ez a kitüntető cím az intézménynek, az ott dolgozóknak, 
a városnak.

• Mit takar pontosan az elnyert 
cím, mely intézmények kaphatják 
meg? 
 – Az évente odaítélésre kerülő el-

ismerés olyan közművelődési in-
tézményeknek adományozható, 
melyek országosan is kiemelke-
dő munkát végeznek, méghozzá 
egy minőségbiztosítási, minőség-
fejlesztési rendszer alapján. A cí-
met elnyerő szervezetek tehát nem 
szubjektív megítélés szerint kerül-
nek kiválasztásra, hanem nagyon 
is objektív mércével mérve, szigo-
rú szempontrendszer mentén, több 
lépcsőben, független országos szak-
értők, auditorok és szakmai minő-
sítő testület bevonásával. Fontos, 
hogy az intézmény tevékenységé-
ben nyomon követhető legyen a 
folyamatos fejlesztés, a kiemelkedő 
partnerközpontúság, a szervezeti 
vezetés hatékonysága és a minőség 
iránti munkatársi elkötelezettség.
• Miért gondoltátok úgy, hogy 
pályáztok a Minősített Közműve-
lődési Intézmény címre?
 – Nyilván minden ember, mun-

kahelyi közösség törekszik arra, 
hogy a munkájában a maximumot 
nyújtsa. Vannak olyan intézmények, 
szervezetek, melyek tevékenysége, 
vagy legalábbis annak egy része má-
sok szeme előtt zajlik, így látszólag 
könnyen megítélhető, nyomon kö-
vethető az ott dolgozók munkája. 
Ilyen terület a közművelődés, és 
helyben ilyen intézmény a műve-
lődési központ. Sokszor, sok helyen 
elmondtam már, hogy bár a látoga-
tók egy-egy rendezvényen maguk is 
megtapasztalhatják munkánk ered-
ményét, de a gördülékenyen zajló 
programok mögött nagyon sok hát-
térfeladat elvégzésére van szükség. 
A minősítés folyamata ezeket vizs-
gálta két évre visszamenően. Azt, 
hogy a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően, a minőségfejlesztés 
kritériumait követve milyen mun-
kát végeztünk. A minősítés folya-
matának lebonyolításához részben 
ideális volt az elmúlt év, mikor a 
kényszerű zárva tartás alatt sokat 
tudtunk a pályázattal foglalkozni, 
annak elkészítése, a szakmai ellen-
őrzés folyamata ugyanis komoly 

terhet rótt a munkatár-
sakra. Jómagam, már az 
igazgatói pályázatomban 
is megfogalmaztam azt a 
célt, hogy az intézmény 
5 éven belül nyerje el a 
címet, az pedig, hogy ez 
már előbb sikerült, nagy 
örömmel és büszkeség-
gel tölt el. De azonnal 
hozzáteszem, kiemelem, 
hogy ez egy munkatársi 
közösség elismerése, a 
művelődési központ ki-
váló és elhivatott kollek-
tívájának díja.   
• Mivel járt ez része-
tekről, mekkora munka 
volt ennek az előkészí-
tése?
 – A minőségfejlesz-

tés folyamata az elmúlt 
években megkezdődött, 
aminek alapja egy olyan 
szemléletmód megho-
nosítása volt, ami egy-
általán nem állt messze a 
kollégáktól, hisz mindenki elköte-
lezett a minőség iránt. Ez a min-
dennapi munkában, precizitásban, 
mindenre kiterjedő figyelemben, 
dinamikusságban, partnerközpon-
túságban tetten érhető. Kiemelen-
dőnek tartom, hogy kollégáim több-
sége pályája, hivatása elején tart, 2-3 
éve dolgoznak az intézményben, így 
még nagyobb súlya van annak, hogy 
elnyertük a címet, ami azt mutatja, 
hogy tökéletes egységben dolgo-
zunk, azonos szakmai elvek szerint 
gondolkodunk a célok, tervek meg-
valósításával kapcsolatban és nem-
csak tervezünk, de a terveinket egy 
jól meghatározott koncepció men-
tén meg is valósítjuk. 
• Hogy zajlott maga a folyamat?
 – A pályázat előkészítésének és az 

auditálásnak a folyamata talán jól 
érzékeltethető néhány adattal, in-
formációval. A majd 200 oldalas – a 
szakmai tevékenységet részleteiben 
bemutató – pályázatot a nyár folya-
mán készítettük el, augusztus vé-
gén adtuk be, októberben kaptunk 
tájékoztatást arról, hogy az első 
szakmai rostán túljutottunk, a pá-
lyázat bekerült a következő körbe, 

ahol egy szakmai minősítő testület 
vizsgálta át. Az ő döntésük alapján 
kerültünk tovább a következő for-
dulóba, mely az ellenőrzés folyama-
ta volt, auditorok vizsgálták, hogy 
a pályázatban foglalt tevékenysé-
gek mindenben megfelelnek-e a 
minőségfejlesztési előírásoknak, 
ahogy a hozzájuk kapcsolódó do-

kumentációk szabályszerűségét is. 
Normál körülmények között ez egy 
egynapos helyszíni ellenőrzés ke-
retében történt volna, szúrópróba 
szerűen áttekintve, ellenőrizve a 
dokumentumokat, ám a pandémiás 
helyzet miatt az ellenőrzés online 
zajlott, több mint három hét idő-
tartamban, nem véletlen választás 
alapján, hanem minden hivatkozott 
dokumentum elküldését követően. 
A nagyságrendet érzékelteti, hogy 
az auditorok számára megküldött 
e-mailek száma: 207, az ezekben 
megküldött dokumentumok száma 
1.657 darab volt. Ezen felül video-
konferencia keretében került sor a 
teljes kollektívával és külön-külön 
valamennyi munkatárssal törté-
nő interjúkra. A részletes vizsgálati 
eredmény visszakerült az Orszá-
gos Minősítő Szakmai testület elé, 
onnan a javaslat a minisztériumba, 
ahol ennek alapján a végső döntés 
megszületett.  
• Hogy éltétek meg a sikert, vagy-
is azt, hogy sikerült, és elnyertétek 
a címet?
 – Azt gondolom, nem kell monda-

ni, mennyire örültünk a jó hírnek. 

A cím rangját jelzi, hogy az ország 
közel 3.500 közművelődési intéz-
ménye és közösségi színtere közül 
az idei évben 9 intézmény kapta 
meg a rendkívül rangos és megtisz-
telő címet.  
Az elnyert minősítés üzenet a szak-
mának, a fenntartónak és a tele-
pülési közösségnek is. Szakmai 

szempontból kiemelke-
dő, mert a művelődési 
központ egészének mű-
ködését vizsgálta, bele-
értve a szervezettséget, 
a tevékenységek meny-
nyiségét és minőségét, a 
munkavégzés hatékony-
ságát, a jó gyakorlato-
kat, a minőségbiztosítási 
rendszer egészét, a teljes 
intézményi dokumen-
táció szabályszerűségét. 
A fenntartó számára 
fontos visszajelzés, hogy 
intézményében olyan 
munka folyik, mely ér-
demes a támogatásra és 
számára is komoly büsz-
keségre ad okot. Szól a 
nagyközönségnek is, hi-
szen a látogatók számára 
egy fontos jelzés, hogy 
egy komoly – alapjaiban 
Európai Uniós modell-
re építő – minősítésnek 
meg tudott megfelelni 

az az intézmény, melynek 
szolgáltatásait ők igénybe veszik. 
Azt mutatja feléjük is, hogy a mű-
velődési központ elmúlt években 
végzett teljes tevékenységét, az in-
tézmény által kínált lehetőségeket 
a külső szakemberek is nagyra érté-
kelik. A siker természetesen az in-
tézményi kollégák munkáját dicséri, 
a címet ugyanakkor közös sikerként 
éljük meg a fenntartó önkormány-
zattal, partnereinkkel és látoga-
tóinkkal. 
• Mit jelent ez a cím az intézmény 
életében?
 – A cím elnyerésével bekerültünk 

az ország legjobb közművelődési 
intézményei közé, egy olyan kör-
be, melyben az intézmények döntő 
többsége Tamásinál sokkal nagyobb 
városokban működik, nagyobb 
szervezeti felállással, nagyságren-
dileg több munkatárssal, jelentősen 
nagyobb anyagi forrásokkal, támo-
gatásokkal. Ahhoz, hogy ebbe a 
mezőnybe intézményünk is helyet 
kapjon, a művelődési központban 
dolgozó kollégák időt, fáradtságot, 
energiát nem kímélő munkája kel-
lett.
• Másképp működik-e így most 

az intézmény a következő három 
évben?
 – Mivel az elmúlt két év alap-

ján találták elismerésre méltónak a 
munkánkat, így ez egyértelmű visz-
szaigazolás arra nézve, hogy jó úton 
járunk. Természetesen egy ilyen cím 
elnyerése komoly felelősséggel is jár 
és arra ösztönöz, hogy soha ne ad-
junk lejjebb a színvonalból és a mi-
nőségből, amit persze a cím nélkül 
se tennénk. Az elmúlt évek szak-
mai folyamatait, munkamódszereit 
folytatjuk tovább, abban a kiváló 
munkahelyi légkörben, együttmű-
ködésben, ami jelenleg is jellemzi 
az intézmény mindenapjait. 
• Mik a távolabbi tervek, tűzte-
tek-e ki új szakmai célokat a jövő-
re nézve?
 – Mindig van hova fejlődni, így 

van ez esetünkben is. A címet há-
rom év időtartamra adományozza a 
minisztérium, tehát a 2024-ig tar-
tó intervallumban is azon fogunk 
dolgozni, hogy a későbbiekben is 
megfeleljünk a követelményeknek, 
hisz nem kérdés számunkra, hogy a 
három év leteltével is megpályázzuk 
majd a címet. Azok az intézmények 
pedig, melyek kétszer elnyerik ezt 
az elismerést, pályázhatnak a Köz-
művelődési Minőség Díjra, tehát az 
elkövetkező hat évre már konkrét 
célokat tűztünk ki magunk elé.  
Végül álljon itt az a méltatás, amit 
a Tamási Művelődési Központ a 
„Minősített Közművelődési Intéz-
mény Cím” mellé kapott: 
„Nemzeti kulturális örökségünk 
megőrzésének és gyarapításának 
rendkívül fontos mérföldköve az 
Önök példaértékű tevékenysé-
ge – bizonyosság arra nézve, hogy 
érdemes tudást, erőt, lelkesedést 
olyan célokhoz rendelni, amelyek-
ben őszintén hinni tudunk. Önök 
a kimagasló szakmai munka mel-
lett képesek voltak olyan hozzá-
adott szakmai értéket is felmutatni 
szakterületükön, amelyek meghatá-
rozóak és jövő-formáló erővel bír-
nak nemzeti kultúránk számára. A 
jövő nemzedékei elé büszkén állít-
hatjuk az Önök áldozatos, teremtő, 
közösségformáló szakmai munkáját 
– amely most elismerésre méltónak 
találtatott.” 
• Szívből gratulálunk a címhez, 
további jó munkát kívánunk nek-
tek, a látogatóitok örömére! 
 – Nagyon köszönjük, mi pedig azt 

kívánjuk a város egész közösségé-
nek, hogy minél előbb személyesen, 
programjainkon, rendezvényeinken 
találkozhassunk és együtt ünnepel-
hessük meg ezt a közös elismerést!

Újabb online programsorozattal készül a intézmény
A 2021-es rendezvények szervezése mellett - ahogy azt 
már megazokhatták - online programsorozattal is igyek-
szünk folyamatos kapcsolatot tartani látogatóinkkal és 
pótolni azokat a közösségi kulturális élményeket, melyek 
ebben az időszakban személyes formában nem valósul-
hatnak meg. 

Csordás Réka

Ha figyelemmel kísérik a Tamási 
Művelődési Központ honlapját, Fa-
cebook oldalát, YouTube csatornáját, 
Instagram oldalát, olyan tartalmak-
kal találkozhatnak, melyek újdonsá-

gok online programkínálatunkban. 
Néhányra az alábbiakban hívjuk fel 
az Olvasók figyelmét. 
A Tamási Galéria állandó kiállítása 
bizonyosan sokuk előtt ismert, látták 
már az ott kiállított műveket, de biz-
tosan vannak, akik még nem jártak 

ott. Hogy meghozzuk a kedvüket 
ahhoz, hogy majd a nyitást köve-
tően személyesen is eljöjjenek a ga-
lériába, online tárlatvezetést tartunk, 
bemutatva az ott látható alkotásokat, 
melyek között világhírű művészek 
képei is megtalálhatók. Mivel jelen-
leg az intézményben működő kö-
zösségeink sem tudnak találkozni, 
ezt pótlandó, bemutatjuk a művelő-
dési központban működő művelődő 
csoportokat, tevékenységüket, mun-
kájukat. Folytatódik értéktáras soro-
zatunk, a helyi értékeket már bemu-

tattuk, népszerűsítettük közösségi 
oldalunkon, a következő hetekben a 
megyei értékek között barangolunk. 
A gyermekeknek mesesorozatot in-
dítunk, újabb és újabb meséket hall-
hatnak majd intézményünk munka-
társainak tolmácsolásában. Ehhez 
kapcsolódóan arra kérjük ifjú köve-
tőinket, hogy illusztrálják az általuk 
hallott elbeszéléseket, történeteket, 
küldjék el nekünk a képeket, a be-
küldött rajzokból pedig mesénként 
online albumokat készítünk. Lét-
rehozunk egy „Látogatóink ajánl-

ják” elnevezésű blogot, melyre olyan 
könyv, film, zene, képzőművészeti 
alkotás, színházi előadás, koncert, ki-
állítás ajánlóikat várjuk, melyre szí-
vesen felhívnák követőink figyelmét. 
Az elmúlt évben számos videót ké-
szítettünk kézműves foglalkozásaink 
pótlására, ezt tervezzük a farsangi 
időszakra is. Kövessék továbbra is fi-
gyelemmel közösségi oldalainkat és 
kapcsolódjanak be online program-
jainkba addig is, amíg személyesen 
nem találkozhatunk az intézmény-
ben! 

A Tamási Művelődési Központ kollektívája az elismeréssel
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A polgárőrök is aktívan segítik a védekezést
A Tamási Polgárőr Egyesület tagjai 2020 márciusában 
bekapcsolódtak már a koronavírus járvány elleni véde-
kezés munkálataiba. Ősszel és télen ismét ez adja mun-
kájuk nagy részét, de hogy pontosan mivel is telnek a 
szolgálataik, arról az egyesület elnöke, Péter Csaba szá-
molt be. 

• A tavaszi időszakban már oda-
álltatok a járványügyi intézkedé-
sek betartatásának segítésére, ősz-
szel változott-e a feladatotok? 
 – A Tamási Polgárőr Egyesület 

felé tavaly március 14-én érkezett 
az önkormányzat felkérése, mely 
után kiemelt folyamatos szolgálat 
ellátásra került sor. Ezen szolgálat 
ellátási formát egy vezetőségi ülés, 
illetve döntés előzte meg. A Tamá-
si Polgárőr Egyesület tagjai fontos 
és meghatározó szerepet töltöttek, 
töltenek be az országos, valamint a 
helyi rendeletek betartatásában, be-
tartásában. Az őszi időszakra a fel-
adat körünk gyakorlatilag nem vál-
tozott, a feladat nem lett kevesebb, a 
szolgálati óraszámok sem csökken-

tek a tavaszihoz képest.
• Mivel tudjátok segíteni a jár-
vány elleni védekezést? 
 – Feladatunk az üzletek, bevásár-

ló központok látogatottságának 
ellenőrzése, a maszk használatá-
nak ellenőrzése, valamint a lakos-
ság tájékoztatása, figyelmeztetése.  
Emellett fontos a járvány elleni vé-
dekezés fontosságára való figyelem-
felhívás, a kijárási korlátozás betar-
tásának ellenőrzése.
• Mennyi plusz időt vesz el ez Tő-
letek, hány embert kíván az egye-
sületetekből ez a "feladatkör"? 
 – A tevékenységünk eddig is ön-

kéntes volt, de most az önkéntessé-
gen túl van egy bizonyos plusz vál-
lalás a pandémia ideje alatt. A városi 

rendezvényeket, sporteseményeket 
nagy részben nem rendezték meg, 
így mondhatnánk, hogy maradt 
szabad kapacitás az egyéb feladatok 
ellátására. De nem így történt, mi-
vel a tagok nagy része jelentkezett 
a folyamatos szolgálat ellátásra, így 
szinte a nap 24 órájában valamilyen 
formában a közterületen voltunk.
• Nyújtotok-e segítséget idős, 
külterületen élő emberek számá-
ra? 
 – A Tamási Polgárőr Egyesület 

tagjai szolgálat ellátásaik alkal-
mával, és azon is túl fokozott fi-
gyelemmel kíséri a külterületen 
lakókat. Fontos számunkra, hogy 
mindenki biztonságban élhessen 
mind a városban, mind a külterü-
leteken. Figyelemmel kísérjük első-
sorban az idős emberek életét, akik 
a külterületeken élnek, valamint 
tagjaink több alakalommal segítő 
kezet nyújtottak a rászorultaknak. 
Karitatív tevékenységünk keretén 

belül több családnak végeztünk be-
vásárlást, gyógyszerkiváltást, ügyin-
tézést a pandémia ideje alatt, ezen 
tevékenységünket mind a mai napig 
végezzük. 
• Hallani a médiában, hogy az ol-
tópontokon is lehet szerepe a pol-
gárőrségnek, Te hogy látod ezt, 
mit fogtok csinálni?
 – A Belügyminisztérium felkérte 

a polgárőrséget, hogy a települé-
seken működő polgárőr egyesüle-
tek vegyenek részt a koronavírus 
elleni védőoltás lakossági mozgó-
sításában. Az önkormányzatok és 
az egészségügyi szervek által ké-
szített oltási tervnek megfelelően 
az oltásról szóló értesítőket helyi 
felkérés alapján a szolgálatos pol-
gárőrök kézbesítik az érintettek, il-
letve a címzettek részére. Ennek a 
tevékenységnek kapcsán felvettem 
Porga Ferenc polgármester úrral 
a kapcsolatot, és tájékoztattam az 
egyesület lehetőségeiről a tevé-

kenység elvégzését illetően, kértem, 
hogy határozza meg a számunkra 
elsődleges feladatokat. Egyezteté-
sünk eredményeként megköszönte 
az eddigi munkánkat és tájékozta-
tott, hogy amennyiben ezen a terü-
leten szükség lesz a közreműködé-
sünkre, azt jelezni fogja.
Természetesen a Tamási Polgár-
őr Egyesület készen áll a feladat 
ellátására a lehetőségeikhez mér-
ten. 
• Miket tapasztaltatok Tamási-
ban és környékén, mennyire szeg-
ték meg a szabályokat az itt élők, 
vagy mennyire együttműködőek?
 – Úgy gondolom, hogy az elsőd-

leges tapasztalatok alapján Tamá-
siban többnyire a jogkövető maga-
tartás volt a jellemző. Persze, mint 
mindenhol, itt is adódtak kisebb ki-
hágások, de ezeket a helyén tudtuk 
kezelni, úgyhogy sem a lakosság, 
sem az együttműködő partnereink 
felől ne álljon elő a bizalomvesztés 
a polgárőrség felé. 
Végezetül itt szeretném megkö-
szönni támogatóinknak azt a nagy-
mértékű empátiát, amit irányunkba 
közvetítettek segítségükkel. Nélkü-
lük nem tudtunk volna ilyen kima-
gasló mértékben helyt állni ebben 
az időszakban. Kérem, hogy to-
vábbra se felejtsék, a Tamási Pol-
gárőr Egyesület tagjai tegnap, ma, 
holnap, az év minden napján végzik 
önkéntes tevékenységüket szabad-
idejükben, ellenszolgáltatás nélkül 
Önökért, Tamási Város lakóiért. 

Online pályaválasztási nap a 
Würtz Ádám Általános Iskolában
A pályaorientációs nap mindig is érdekes, közkedvelt 
program volt iskolánkban. A kialakult járványhelyzet je-
lenleg nem tette lehetővé, hogy csoportosan ellátogas-
sunk munkahelyekre, tapasztalatot szerezzünk különböző 
szakmák hétköznapjairól. 

Viola Péter

A 7. és 8. évfolyamos diákoknak 
köszönhetően otthoni kényelmes, 
biztonságos környezetből hallgat-
hattak meg a diákok olyan szak-
embereket, akiktől hitelesen képet 
kaphattak munkájuk szépségeiről 
és nehézségeiről.
A kis riportereknek sikerült testkö-
zelből, helyszíni interjú keretében 
bemutatni a mentőtisztek, fogorvo-
sok, cukrászok, vadászok, mezőgaz-
dászok, autószerelők, kozmetiku-
sok, védőnők és méhészek hivatását.  
Az interjúkban iskolánk diákjai be-
pillanthattak még a mentősök, pin-
cérek, üvegesek, hentesek, eladók, 

óvónők, asztalosok, villanyszerelők 
és szerszámkészítők munkájába is.  
A gyerekek nagy lelkesedéssel vág-
tak bele ebbe az érdekes feladatba. 
Az elkészült videók nagyon szín-
vonalasra sikerültek, és sok hasznos 
információt tudhattak meg belőle 
az érdeklődők.
A kisfilmeket a tanulók az iskola 
honlapján valamint az online tan-
teremben tekinthették meg. Remé-
nyeink szerint sokaknak segíthet-
tünk a pályaválasztásban.
Köszönjük az interjúalanyoknak, 
hogy vállalták a beszélgetést, vala-
mint a diákok, a szülők és az osz-
tályfőnökök közreműködését a fil-
mek elkészítésében!

Fontos a vadak jó kondíciójának megőrzése
A kialakult szakmai gyakorlat szerint már javában zajlik 
a téli vadtakarmányozás a Gyulaj Erdészeti és Vadászati 
Zrt. vadászterületein.

Szabó Stefánia

Ez január környékén különösen 
fontos, hiszen ekkora már fogyóban 
van a vad természetes takarmánya, 
beszántották a kukoricatarlókat, az 
idei makk lassan elfogy és az avart 
a vad már többszörösen átforgatta. 
A következő időszakban minden 
vadnak fontos a kiegészítő táplálék, 
a jó kondíció megőrzése, hiszen a 
vaddisznók hamarosan malacoznak, 

és a dám- valamint a gímszarvas 
agancshullatás után megkezdi az új 
agancsa fejlesztését is.
Stresszes időszak közeleg a vadnak, 
mivel a hullajtott agancsgyűjtők 
februártól nap mint nap, - kizá-

rólag a Gyulaj Zrt. által kiadott és 
kontrollált gyűjtési engedélyekkel 
- végig járják a vadrejtő sűrűket, a 
nappalozó beálló helyeket. Az er-
dőgazdaság a saját mezőgazdasági 
tevékenysége során megtermelt ta-
karmányféléket használja fel a vad-
etetésnél, melyek elsősorban szemes 
kukorica, lucernaszéna, illetve sze-
názsként kerül a területre.

Megemlékezünk 
Schwáb Babiról

Nézzük a gyertya lángját,
hullik a könnyeink.
Reszket a szívünk, reszket a lel-
künk az anyai szeretet hiányá-
tól.
Kétségbeejtő fájdalom.
A szívünkben örökké ég  a sze-
retet fáklyája.
Nagy űrt hagytál magad után 
Babi!

Rád emlékezik a családod: Leila, 
Dávid és Hoffercsik László (élet-
társad)

Megkezdődött az agancshul-
latás időszaka a szarvasoknál

Ezzel egyidőben az erdőkben sajnos megjelenhetnek az illegális agancs-
gyűjtők is, akik megzavarhatják az állatokat. Ennek hatására az állatok 
sokszor menekülve keresnek új búvóhelyet maguknak, ezzel pedig ve-
szélyeztetik a közlekedést, mivel csapatokban vágnak át az utakon. A 
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai kérik, hogy fokozot-
tan figyeljenek az utakon közlekedők!

Kiemelt figyelmet fordítanak a polgárőrök az idős emberekre

Téli etetés az erdőben

Tamási is csatlakozott a 
rákgyógyító világsétához 

A Magyar Rákellenes Liga 
a kezdeményező Relay 
for Life civil szervezethez 
csatlakozva meghirdette 
az első Rákellenes Világ-
séta (World Cancer Walk) 
magyarországi szakaszát 
2021. január 10-ére. 

A kezdeményezés maximálisan 
COVID kompatibilis volt, egyen-
ként kellett regisztrálni és sétálni 
- olvasható a Liga közleményé-
ben.  Minden résztvevő városnak 
kijelöltek egy időzónát, amikor 
sétálhat, és az egyes időzónák ösz-
szessége adta ki a teljes 24 órás 
sétát. Budapest és Magyarország 
időzónája 2021. január 10-én 15 
órától 16 óráig tartott. Az esemé-
nyen mindenki részt vehetett, aki 
együttérzését szerette volna ki-
fejezni daganatos beteg hozzátar-
tozójával, ismerősével vagy a rák-
betegekkel kapcsolatban, illetve 

támogatni szerette volna a daga-
natellenes harcot. A jelentkezéssel 
a résztvevő vállalta, hogy egy órát 
sétál a városnak-országnak kije-
lölt idősávban. A séta történhe-
tett egyedül vagy barátokkal is, ha 
valaki nem akart messzebbre me-
részkedni, részt vehetett akár úgy 
is, hogy körbejárta a háztömbjét. A 
Liga felhívására 19 magyar város 
csatlakozott a Rákellenes Világsé-
tához: Budapest, Miskolc, Szeged, 
Hatvan, Mezőberény, Salgótarján, 
Gyula, Tamási, Békéscsaba, Sár-
bogárd, Ózd, Borsodnádasd, Ta-
hitótfalu, Szeghalom, Nagymaros, 
Debrecen, Kánya, Gyöngyös és 
Encs. A séta egyben adomány-
gyűjtés is a rák elleni küzdelemre. 
Tamásiban is többen csatlakoztak 
a sétához, volt, aki a városban gya-
logolt, ám akadtak olyanok is, akik 
közösen, például a bicikliúton tet-
tek egy rövid kirándulással egybe-
kötött sétát.

Adószámunk: 18860579-1-17 
Egyéb támogatást a Takarék-
bank Tamási: Tamási Polgárőr 
Egyesület 71800219-10002199 
számú számlaszámon tudjuk fo-
gadni!
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A könyvek azért íródnak… 
Előző lapszámunkban Örményi Jánost kérdeztük készü-
lő kiadványairól. Bár sok könyv még csak megálmodója 
fejében létezik, tervezés vagy épp kivitelezés alatt van, 
akad olyan is, amit hamarosan kézbe vehetünk, sőt, egy 
már ki is jött a nyomdából. Örményi Jánossal beszélget-
tünk. 

• A elmúlt hónapban dr. Deák 
Gábor kapcsán egy életrajzi 
könyvről tettél említést, s mint ki-
derült, egyszerre kettő is készül, 
sőt az egyik már kijött a nyomdá-
ból. A terjedelme miatt lesz két-
kötetes?
 – Nem erről van szó. Már a beszél-

getéseink kezdetén nyilvánvalóvá 
vált, hogy Gábor bácsi gazdag élet-
útja és a sok évtizedes, igen sikeres 
és tevékeny méhész múltja is külön 
könyvet igényelne. Ezért elhatá-
roztuk, hogy készül egy szakmai, 
amelyet a méhészeknek szánunk, 
s ez már ki is került a nyomdából, 
illetve egy „valódi” életrajzi, amely-
nek a munkapéldányán dolgozunk, 
s most már a mellékletek összeállí-
tása, pontosítása van hátra.
• Bemutatnád a már elkészült 
könyvet, amelynek a címe Dr. 
Deák Gábor Apimondia-díjas 
méhész?
 – Ennek Gábor bácsinak a Méhész 

újságban megjelent szakcikkei adják 
a magvát, de olvashatunk a Tamá-
si Méhészcsoport történetéről, az 
1983-as Méhész Világkongresszus 
tamási eseményeiről, a gimnáziumi 
méhész szakkörről, de bekerült az 
cikk is, amely a Tamási Tájban je-
lent meg abból az alkalomból, hogy 
Gábor bácsi 2018-ban megkapta az 
Év Szerzője Díjat a már említett 
Méhész szaklapos írásaiért.
• A méhészetben kevésbé járatos 
Olvasóknak bizonyára felkeltette 
érdeklődését a címben szereplő 
Apimondia-díj. Áruld el, hogy ez 

mit is takar ponto-
san!
 – Gábor bácsi szám-

talan kitüntetése, el-
ismerése mellett erre 
a legbüszkébb. Mél-
tán, hisz képletesen 
fogalmazva ez a mé-
hészek „Oscar-díja”. 
Ezzel a Méhészek 
Nemzetközi Szerve-
zete, az Apimondia 
ismeri el a nemzet-
közi viszonylatban is kiemelkedő 
méhészeit. Igen szűkmarkúan ado-
mányozza, Magyarországon eddig 
csak néhány személy kapta meg. Dr. 
Deák Gábor jelenleg az egyetlen 
élő magyar méhész, aki rendelkezik 
ezzel a rangos elismeréssel.
• Terveztek könyvbemutatót is?
 – Igen, amikor már mind a ket-

tő könyv elkészült. Természetesen 
ezzel meg kell várnunk a járvány 
elmúltát. Bízunk a méhész szakma 
érdeklődésében, ezért a Méhész új-
ságban is szeretnénk majd hírt adni 
a könyv megjelenéséről. De ajánljuk 
e különleges foglalatosság, a méhé-
szet iránt érdeklődőknek is, vagy 
azoknak, akik most szeretnék el-
kezdeni. Nagyszerű ajándék lehet, 
ha méhész ismerőseinknek vásárol-
juk meg.
• A másik tervezett, terjedelme-
sebb könyvedet a tamási fürdő-
életről fogod írni. Kaptál már visz-
szajelzést az olvasóktól?
 – Igen, több szóbeli informáci-

ót is. Szenczi Zsuzsáék egy régi, 

még a Ludvig –féle fürdőben ké-
szült fotóval, s a hozzá kapcsolódó 
visszaemlékezéssel leptek meg. A 
Hemerle Tamás által adott fotón a 
Tejüzem dolgozói indulnak a für-

dőbe társadalmi mun-
kára, nyitás előtti terep-
rendezésre. A tervezés, 
az anyaggyűjtés veszi 
el a könyvnél a legtöbb 
időt. A megyei újság, 
a Tamási Tükör, a Ta-
mási Táj idevonatkozó 
cikkeit már elolvastam, 
kijegyzeteltem. Ezek 
az információk jó ala-
pot adnak majd a meg-
keresett személyekkel 
való beszélgetésnek, 
hogy ne csak meséltes-

sem majd őket, hanem kérdezni is 
tudjak tőlük. Biztos vagyok benne, 
hogy a Taluxos könyvhöz hasonló-
an menet közben is sok információ, 
dokumentum kerül elő, és sok-sok 
javaslatot kapok. Már eddig is hosz-
szú az a névlista, akiket szeretnék 
megkeresni a könyv kapcsán.
• Kapható-e még a 2021-es kalen-
dárium?
 – Kellemes meglepetésre az első 

kiadás már január végére elfogyott. 
A nyomdának köszönhetően gyor-
san utánnyomtak még 50 példányt. 
Akinek tehát szüksége van a kalen-
dáriumra, az keressen meg!
• János, köszönjük, hogy meg-
osztottad velünk és az Olvasókkal 
híreidet, terveidet. Dr. Deák Gá-
bor életrajzi könyvének közelgő 
megszületéséről is szívesen beszá-
molunk.
 – Köszönöm a lehetőséget! Élni 

kívánunk vele, s reméljük, hogy a 
márciusi számban már a könyvbe-
mutatók időpontját is közölni tud-
juk.

Az egyesület életét is 
átírta a járványhelyzet

Az elmúlt év más volt, mint a többi a Látássérültek Esély-
egyenlőségéért Egyesület életében is. Bár ugyanúgy in-
dították a 2020-as évet, mint korábban, de sokkal több 
programmal. 

Kudari Lászlónó, az egyesület el-
nöke elmondta: a 2020-as NEA 
pályázaton nyert 1.200.000 fo-
rint lehetővé tette, hogy egész év-
ben színes és hasznos programo-
kat szervezzenek. Összeállították a 
programtervet, az éves költségvetést 
és készültek a tavaszi események-
re, a Nőnapra, az éves közgyűlésre, 
amelyen tisztségviselő választás is 
lett volna
 – Kiküldtük a meghívókat, de 

ahogy  mindenki másnak, nekünk 
is felülírta terveinket a Covid ví-
rus. A művelődési központ bezárt, 
a rendezvények elmaradtak, a talál-
kozásokat mellőzni kellett, így már-
cius közepétől egészen július elejéig 
pihenőre kényszerültünk – elevení-
tette fel Kudari Lászlóné. - Számos 
kérdés merült fel bennünk: mi lesz 
a lejárt tisztségviselői mandátu-
mokkal? Képviselet nélkül marad 
az egyesület? Hogyan fogadtatjuk 
el a tagsággal az éves beszámolót, 
a mérleget? Mi lesz a támogatással 
finanszírozott projekttel, a rendez-
vényekkel? A kormány intézke-
dései választ adtak a kérdéseinkre, 
meghosszabbították a végrehajtási 
határidőket. Júliusban aztán újra 
indult az élet, ismét tartottunk foga-
dóórákat, megtartottuk az Önkén-
tesek Napját, a közgyűlést, melyen 
a tagság újabb 4 évre megerősítette 
tisztségében a korábbi elnökséget 
és felügyelő bizottságot. Még a jár-
vány második hulláma előtti utolsó 

pillanatban megszerveztük a „Gyó-
gyító erdő” címet viselő túránkat is.
Attól függetlenül, hogy nem tud-
tunk találkozni, a háttérben azért 
dolgoztunk. Pályázatot írtunk, tá-
mogatásokat szereztünk, iskola-
kezdési támogatást adtunk a tanuló 
tagtársainknak, tartós élelmiszerrel 
segítettük a beteg, rászoruló tago-
kat, és házhoz ment a Mikulás 50 
kisgyermekhez a Kapcsolattartó 
Klub tagjai jóvoltából.
Összességében a vírushelyzet el-
lenére a lehetőségekhez képest is 
eredményes évünk volt. 
Mi vár ránk, az egyesületre 2021-
ben? Ezt még senki sem tudja 
megmondani, de mi már nagyon 
szeretnénk folytatni a megszokott 
életünket, hiányzunk egymásnak. 
Terveink vannak, remélhetőleg va-
lóra is válthatjuk őket. Szeretnénk 
az elmaradt támogatott rendez-
vényeinket megtartani, szeretnénk 
kirándulni, és a megszokott szá-
munkra fontos napokat megünne-
pelni.
Ezért itt is nagyon kérünk minden 
tagtársunkat, hogy vigyázzon ma-
gára!
Kudari Lászlóné megemlítette még, 
hogy a 2021-es év jól kezdődött. A 
napokban kapták a hírt arról, hogy 
egy nyertes pályázatuk alapján lehe-
tőségük lesz hamarosan két vak tag-
társuk részére speciálisan vakoknak 
kifejlesztett telefont vásárolni, mely 
nagy öröm mindannyiuk számára.

Vízkereszt ünnepének eredete a 
keresztény egyiptomiakhoz vezet

Az ünnep katolikus ke-
resztény népi elnevezése 
„Vízkereszt”, mely Krisz-
tus urunk Jordánban tör-
tént megkeresztelkedésére 
utal. Az eseméynről mind a 
négy evangéliumi szöveg-
tanú is beszámol (Mt 3,13-
17; Mk 1,9-11; Lk 3,21-22; 
Jn 1,29-34). Az által, hogy 
Jézus megkeresztelkedett 
a Jordánban, megszentel-
te, megáldotta és méltóvá 
tette a vizet, mint anyagot, 
amit ma is használunk a 
szentségi kereszteléskor. 

Ótus László

Ennek a szent ünnepnek latin elne-
vezése „Epiphania Domini - Urunk 
megjelenése”, ami utal a napkeleti böl-
csek Betlehemben történt látogatásá-
ra, amiről csak Máté evangéliumában 
olvashatunk (Mt 2,1-12). Isten Fia 
testben megjelent a pogány népeknek 
is, akik hódolattal elfogadták. Az epip-
haneia görög szó, jelentése: „isteni erő, 
hatalom, dicsőség megnyilvánulása 
emberekben, emberek által”.
A napkeleti bölcseket egy csillag ve-

zette Jeruzsálembe, ahol a zsidók új-
szülött királyát keresték. Heródes segít 
nekik, s így jutnak el Betlehembe és 
találnak rá a kisded Jézusra, majd pe-
dig visszatérnek hazájukba.  Ennek a 
csodálatos elbeszélésnek fő üzenetei, 
hogy figyeljünk életünkben a jelekre, 
ahogy azt a II. Vatikáni Zsinat (1962-
65) megfogalmazta és értette, az „idők 
jeleire” (GS 4.). Egy megváltozott vi-
lágban élünk és megértve ezt a változó 
világot könnyebben el tudjuk magun-
kat is helyezni benne. A Betlehembe, 
vagyis a hitre vezető úton, sok akadály 
és nehézség van, de megéri a sok fá-
radozás, mert a cél elérése mindenért 
kárpótól. Legyünk kitartók és hűsé-
gesek, s különösen is hálásak Istennek 
azért, hogy a hit útján járhatunk. Cso-
dáljuk meg a kisded Jézust mi is, ahogy 
a napkeleti bölcsek. Csodálkozzunk az 
egyszerűségén, mert életünk nagy ta-
lálkozásaiban sem a külsőségek számí-
tanak, hanem inkább az egyszerűség 
és a szív tisztasága. Örüljünk ennek, ha 
már részünk van benne és adjunk hálát 
életünk minden ajándékért Istennek! 
A 3. században a keresztényüldözések 
után megindultak a zarándoklatok a 
Szentföldre. Egeria-Etheria is zarán-
dokolt és útja alatt naplót írt. Valószí-

nűleg spanyol apáca volt. Ez a napló 
fönnmaradt, sok dolgot leír a liturgi-
ával, ünnepekkel, életmóddal kapcso-
latban. Ő írta le, hogy a Szentföldön 
január 6.-a Jézus születésnapja.
Az ünnep eredete a keresztény egyip-
tomiakhoz vezet. Epifániusz törté-
netíró írja le: Egyiptomban január 6.-
án ünnepelte az alexandriai pogány 
görögség Héliosz napisten születését 
a szűz istennőtől, Kórétól. Ezen a na-
pon, napkelte előtt a pogány görögök 
bementek Kóré templomába, onnan 
körmenetben elvitték a szobrát a Ní-
lushoz, és napkeltekor alámerítették a 
szobrot a vízbe. Megszületik a Napis-
ten. Január 6.-án szintén megszületik 
Jézus.  A keresztények direkt tették 
erre a dátumra az ünnepet.
Az ünnep könyörgése így hangzik: 
„Istenünk, te a mai napon a bet-
lehemi csillag fényével vezetted a 
nemzeteket, és kinyilatkoztattad 
nekik Egyszülöttedet. Add meg jó-
ságosan, hogy szent színed látására 
jussunk az örök dicsőségben, miu-
tán a hitből már itt megismertünk 
téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, 
a te Fiad által, aki veled él és uralko-
dik a Szentlélekkel egységben, Isten 
mindörökkön-örökké.”

Segítsen, hogy segíthessünk!
A Látássérültek Esélyegyenlő-
ségéért Egyesület köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, akik sze-
mélyi jövedelemadójuk 1 %-ával 
és adományaikkal támogatták az 
egyesület tevékenységét. 
A felajánlott összeget rászoruló 
látássérült fiatalok tanulmányai-
nak segítésére, működési költsé-
gekre, oktatási, kulturális, spor-

tolási célokra fordította.
Segítsen, hogy segíthessünk! Tá-
mogassa a helyit!
Továbbra is szívesen várunk 
minden felajánlást és kérjük, tá-
mogassa ez évben is az egyesüle-
tet a 2020 évi személyi jövede-
lem adója 1%- kával.
Adószámunk: 18863022-1-17

Tisztelettel: Elnökség

Az ősszel még együtt kirándulhattak
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Híres író jubileumi születésnapja ins-
pirálta az idei mesemondó verseny 

témáját
A Tamási Művelődési Köz-
pont szervezésében 13. 
alkalommal kerül meg-
rendezésre a kistérségi 
mesemondó verseny, alsó 
tagozatosok gyermekek ré-
szére. 

Kuvik Kitti

Bár intézményünknek jelenleg még 
zárva kell tartania, reménykedünk 
benne, hogy március végén a meg-
szokott módon tarthatjuk meg a 
programot, és személyesen is talál-
kozhatunk a tanulókkal, pedagó-
gusokkal, szülőkkel, érdeklődőkkel. 
Persze alternatív megoldással is ké-
szülünk. 
400 éve született Jean de La Fon-
taine, az egyik leghíresebb francia 
író, akinek az egész világon ismerik 
a nevét és a meséit. A kerek évfor-
dulón azzal tisztelgünk az író emlé-
kének, hogy az idei versenyre szaba-
don választott La Fontaine meséket 
várunk azoktól a kisiskolás gyerme-
kektől, akik szívesen vesznek részt 
vetélkedőnkön. Március 23-án 1. 

és 2. évfolyamos, március 24-én 
pedig 3. és 4. évfolyamos gyerme-
kek előadásában hallhatjuk a híres 
író tanulságos műveit. A napokban 
a tamási és környékbeli iskolákat 
egyaránt értesítjük a verseny rész-
leteiről és a további információk-
ról, de bármilyen további kérdéssel, 
kéréssel forduljanak bizalommal a 
művelődési központ munkatársai-
hoz telefonon, e-mailben, vagy kö-
zösségi oldalunkon. 
A tavalyi évben a korlátozások mi-
att online formában tartottuk meg a 
rendezvényt, mely így is nagy sikert 
aratott. A sok ügyes jelentkező vi-
deóját rengeteg érdeklődő tekintet-
te meg a művelődési központ You-
Tube csatornáján. Természetesen az 
idei évben is úgy készülünk, hogy 
ha március 1-jét követően is ér-
vényben maradnak a jelenlegi sza-
bályok, akkor a rendezvényt ismét 
áthelyezzük az online térbe. 
Izgatottan várjuk a vállalkozó ked-
vű gyermekek jelentkezését a vá-
lasztott legkedvesebb La Fontaine 
meséikkel, a jelentkezési határidő: 
2021. március 9.

Folyamatos a munka a könyvtárban
A Könnyü László Könyv-
tár ajtaja ugyan még zárva 
van, de kölcsönzési szolgál-
tatásuk folyamatosan mű-
ködik. Olvasóikat változat-
lanul ellátják könyvekkel, 
folyóiratokkal, azzal a kü-
lönbséggel, hogy egy ideig 
még nem kerülhetnek kö-
zeli kontaktusba.

 – A kiszolgálás személyre szóló 
– ismertette a Tamási Művelődési 
Központ és Könnyü László Köynv-
tár intézményegység vezetője, Nagy 
Istvánné. – A telefonon vagy e-ma-
ilben leadott könyvkérések alapján 
csomagokat készítünk, amelyeket 
„udvarkönyvtárunkban” vehetnek 
át olvasóink. Továbbra is azt kérjük, 
hogy éljenek a lehetőséggel! A vá-
logatásban segítségül szolgál online 
katalógusunk, amely az intézmény 
honlapján (www.tamasikultura.
hu) elérhető. A bezárások időszaka 
alatt igen népszerű lett „vakrandi” 
szolgáltatásunk, amelynek értelmé-
ben könyvet kérő olvasóink csak a 
könyvek darabszámát adják meg, 
a kiválasztást ránk bízzák. Mindez 
megkívánja tőlünk az olvasó ízlé-
sének ismeretét. Könyvajánló te-
vékenységünk egyrészt arra épül, 
hogy olvasónk a neki tetsző könyv, 
vagy számára kiemelt téma alapján 
hasonló élményre vágyik. Az un. ol-
vasóközpontú olvasásfejlesztés so-
rán mi könyvtárosok is szabadabb 
teret engedünk a képzeletnek és 
próbáljuk színesíteni, befolyásol-
ni az olvasó érdeklődési körét, va-
lamint ösztönözzük arra is, hogy 
eddig számára felfedezetlen írók, 
témák sarkallják olvasásra. A visz-
szajelzések alapján olvasóink na-
gyon elégedettek és hálásak az így 
kapott olvasnivalókért. Az önállóan 
válogatóknak érdemes figyelni kö-
zösségi oldalunkat, ahol naponta 
jelentkezünk könyvajánlóval a Nap 
könyve címmel. Egy éve indítottuk 
olvasáskihívásunkat, amelynek ke-
retében havonta általunk megadott 
témában kell egy könyvet választa-
ni és elolvasni. A kihívás az Olva-
sás öröméért címet kapta, a febru-
ári téma kiírását hamarosan közzé 
tesszük. 
A zárt ajtók mögött több olyan fel-
adatot is el tudunk végezni, ame-
lyek a könyvtár nyitva tartása alatt 
kevésbé gördülékenyek. Ilyen a di-
gitalizálás, amelyet egyfajta könyv-
tári szolgáltatásnak is tekinthetünk. 
Nem csupán azt jelenti, hogy szá-

mítógép által értelmezhető for-
mában kódolunk egy adattárolóra. 
Nagyon fontos, hogy a létrejött 
digitális állományt feldolgozzuk, 
megőrizzük és közzé is tegyük. A 
jelenlegi bezárás alatt két hatalmas 
dokumentum-anyag feldolgozását 
kezdtük meg. Névadónk, Könnyü 
László és Cser László S.J. hagya-
téki anyagait rendszerezzük, téte-
les leltárt készítünk a kéziratokról 
és a fokozottan védendő anyago-
kat  állományvédelmi céllal digi-
talizáljuk. Helyismereti gyűjtemé-
nyünk un. muzeális anyagát, amely 
régi, forrás értékű iratokat, fotókat, 
egyéb dokumentumokat tartalmaz 

hasonlóképpen dolgozzuk fel, lel-
tározzuk, digitalizáljuk. Másik fő 
tevékenységünk az „okos könyvtár” 
igényeit követő, a könyvtárosok és 
az olvasók számára egyaránt hasz-
nos adatbázisok képzése. A köny-
vek visszakeresését, a könyvajánlást 
megkönnyítendő, a gyermekmesék 
közül többek között az állatmesék, 
ünnepváró mesék, olvasást segítő 
mesék, gyógyító mesék, hercegnős 
mesék számítógépes rekordjait mó-
dosítottuk a Szikla integrált könyv-
tári rendszerben tematikus jelek-
kel. A felnőtt szépirodalmi kötetek 
közül pedig a novellák, történelmi 
regények, életrajzi regények, napló-
regények, családregények, vadász-
történetek, igaz történetek, krimik 
kaptak tematikus jelet az elektro-
nikus katalógusban. Olvasóinknak 
nagy segítséget jelent majd, hogy az 
érintett kötetek gerincére ragasztva 
is megtalálják a könyv témáját jelö-

lő címkét, ami nagyban megköny-
nyíti a polcokon levő válogatást, ke-
resgélést. Könyvtárunk „zöldítése” 
felé haladva szakkönyveink minden 
tudományterületéről válogattunk a 
„zöld” témához illő könyveket, töb-
bek között a fenntartható fejlődés, a 
természet-és környezetvédelem, az 
egészséges életmód, a biogazdálko-
dás témájában. E kötetek gerincére 
zöld jelet ragasztottunk, ami szin-
tén segít a téma megismerésében. 
A zárt ajtók mögött fontos szak-
mai háttérmunkák is zajlanak. Ol-
vasói és kölcsönzési adatbázisaink 
ellenőrzését el tudtuk végezni. Fel-
szólításokkal próbáljuk kint levő és 

eddig behajthatatlan könyveinket 
visszakérni, szükség esetén elvégez-
zük az állományból való törléseket. 
Legfontosabb szakmai munkánk 
jelenleg a könyvtár felkészülése a 
minősítésre. Készülnek az előírt 
dokumentumok, közülük legfonto-
sabb az adottság-és eredménykri-
tériumaink számbavétele, szakmai 
munkánk önértékelésének elkészí-
tése. Mindez méréseket, elemzése-
ket, teljesítménymutatók vizsgálatát 
kívánja és nagyszámú írásos doku-
mentáció elkészítésével jár. 
Olvasóinktól nem szakadtunk el, 
hiszen ha távolról is, de kapcsolat-
ban vagyunk, szóban, írásban. Re-
méljük, mielőbb találkozhatunk a 
kölcsönző pultnál, vagy egy könyv-
tári rendezvény alkalmával. Addig 
is keressenek bennünket és juttas-
sák el hozzánk kéréseiket!
Elérhetőségeink: Tel: 74 471-158; 
e-mail: tamasikonyvtar@gmail.com

A Kajla-program folytatódik
A januári számban már beszámoltunk arról, hogy a „Kaj-
la 7 határban” programban egy nagyon szép kivitelű és 
tartalmú albumot kaphatnak a gyermekek ingyenesen, 
ha szüleik regisztrálnak a https://kajla7hatarban olda-
lon, s átvételi pontként a Tourinform-Tamásit jelölik 
meg. Az akció alakulásáról kérdeztük Örményi Jánost, 
a Touirnform Iroda vezetőjét.

 – Az előzetesen vártnál, remélnél is 
nagyobb volt az érdeklődés a törté-
nelmi Magyarország területén lévő 
nevezetességeket bemutató könyv 
iránt. A gyerekeikért tenni akaró 
szülőknek, s nem egy esetben nagy-
szülőnek, s jó néhány aktív osztály-

főnöknek köszönhetően a kapott 
200 példány január végére elfogyott, 
s az irodát sem lehetett egy rövid 
ideig átvételi pontként megjelölni.
• Hogy jutott el a gyermekekhez 
a könyv, hisz a Tourinform Iro-
dában a járvány helyzet miatt az 

ügyfélforgalom szünetel?
 – Az igényelt könyveket a Béri Ba-

logh Ádám Katolikus Általános Is-
kolában az osztályfőnököknek ad-
tám át, míg a Würtz Ádám Általános 
Iskolában Sziraticza Mónika segített 
a szétosztásban. Ezúton is köszönöm 
a közreműködéseket! Néha előfor-
dult, hogy városban kellett helyszínt 
és időpontot egyeztetni a szülőkkel.
• Akadtak-e egyéb nehézségek?
 – Igazából nem, hisz a regisztráció-

hoz csak a diák nevét, diákigazolvá-
nyának azonosítóját, az e-mailcímet, 
valamint átvételi helyként a Tourin-
form-Tamásit kellett megadni. Ezt 
követően az e-mailre megérkezett 

visszaigazolás, egy 10 számjegyből 
álló átvételi kód. Ezt kellett hozzám 
eljuttatni e-mailben, telefonon, vagy 
Facebookon. A Kajla-rendszeren 
átfuttatva kaptam meg az engedélyt 
a könyv átadásra.
• Van-e mód arra, hogy most a 
könyvről lemaradtak később vagy 
másutt hozzájussanak vagy nekik 
már fizetniük kell érte?
 – Jó hírem van az ő számukra. Ami-

kor már látszott, nem biztos, hogy 
elég lesz az első körben kapott két-
száz példány, akkor a szervezőktől 
újabb mennyiséget igényeltem. Igaz, 
hogy a kért mennyiségnél kevesebb, 
de 40 db február 1-jén megérkezett, 

s az iroda is újra felkerült a választ-
ható átadási pontok közé. Szeretném 
felhívni a szülők, a pedagógusok fi-
gyelmét, hogy minél előbb éljenek 
a regisztrálás lehetőségével, mert ha 
ez mennyiség is elfogy, nem biztos, 
hogy lesz mód továbbiak igénylésére. 
Külön szeretném kérni azt a hat re-
gisztrálót, aki már lefoglalta a köny-
vet, de még nem jelezte az átvételi 
szándékát, hogy minél hamarabb je-
lentkezzenek.

Mindig készülnek új könyvekkel az olvasóknak

Telefon: 
06-20-358-2383; 06-30-271-1079

E-mail:
tamasi@tourinform.hu
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Ingyenes képzésekkel várják 
a tanulni vágyókat

Az élethosszig tartó tanu-
lás fontossága napjainkban 
kiemelt jelentőségű, hisz 
az élet sokszor állít elénk 
olyan feladatokat, melyek 
meglévő ismereteink bőví-
tését kívánják tőlünk. 

Juhász Anita

A Tamási Művelődési Központban 
működő NYITOK irodában olyan in-
gyenes képzéseken vehetnek részt az 
érdeklődők, melyek azonnal használ-
ható tudást adnak és hatékony, célzott 
segítséget nyújtanak a munkavállalók 
és a vállalkozások számára egyaránt. 
Tanfolyamainkra jelentkezők idegen 
nyelvi, így angol, német vagy orosz 
nyelvtanfolyamokon vehetnek részt, 
bővíthetik informatikai ismereteiket, 
de választhatnak iparági és speciális 
képzéseink közül is. A 20 órás, tanú-
sítvány megszerzésével záruló kom-
petenciafejlesztő képzések 16 és 64 év 
közötti korosztálynak indulnak, olyan 
tanulni vágyóknak, akik jelenleg nem 
vesznek részt iskolarendszerű nappali 
képzésen. A művelődési központ zárva 
tartása alatt is folyamatosak képzéseink, 
E-Learning formájában, melyek nem 
igényelnek személyes jelenlétet, online 
rendszeren keresztül zajlanak, meg-
határozott időpontok és vizsga nélkül. 
Akik igénybe veszik szolgáltatásunkat, 
saját tempóban haladhatnak a tan-
anyaggal, nekik megfelelő időbeosztás 
szerint. A www.nyitok.hu weboldalon 
számos információt olvashatnak te-
vékenységünkről, amennyiben pedig 
szívesen bekapcsolódnának képzéseink 

valamelyikébe, úgy a 06-30/799-3389-
es telefonszámon, a juhasz.anita@nyi-
tok.hu e-mail címen, de a művelődési 
központ elérhetőségein is jelezhetik 
igényüket, feltehetik kérdéseiket. 

Karanténfutball
Közel egy éve alkalmazkodik futballunk az éppen aktu-
ális járványügyi szabályokhoz. Jelenleg épp a zártkapus, 
nézők nélküli felkészülés folyik. 

Tamási 2009 FC

Labdarúgóinknak hosszú évek során 
elvégzett edzésmunkájának legfon-
tosabb része a mérkőzés, mégpedig 
nézők előtt. Nem saját szórakoztatá-
sukra küzdenek hidegben, melegben, 
esőben és napsütésben, hiszen a fut-
ball a nézőkért van. A szurkolóknak 

sem könnyű, ugyanis jóban-rosszban 
követik, és 12. játékosként segítik 
győzelemre kedvenc csapatukat. A 
zárt kapuk mögött lejátszott mérkő-
zések már nem pótolhatóak többé, 
mind a játékosok, mind a szurkolók e 
helyzet legnagyobb vesztesei. Mind-
ezek ellenére január közepén az után-
pótlás korosztály csapatai kezdték 

meg legelőször a felkészülést Sipos 
Norbert, Illés Dezső és Bognár Fe-
renc vezetésével, majd a felnőtt csapa-
tok folytatták. Megyei I. o. csapatunk 
a Balatonlelle ellen 3-2-es győzelem-
mel kezdte az edzőmérkőzések sorát. 
Meksz Gyula az U-19-es fiataljainak 
is lehetőséget adott, így Bukovics 
Dániel, Szabó Bence, Gyenei Le-
vente, Jáhn Koppány és Ignác József 
is pályára lépett. Februárban folytatás 
- zárt kapuk mögött. 

Tolna megyeiek az ország leg-
aktívabb oktatási intézményei

Kiemelkedő helyen jegyzik megyénket a 2020-as Or-
szágos Alkotói Pályázaton mutatott pályamunkák be-
adását követően. Országos második helyezést ért el 
Németh István „Lángol az erdő” című munkájával, a Ta-
mási Würtz Ádám Általános Iskolából. 

Rendhagyó eredményhirdetést tar-
tott december elején az Országos 
Tűzmegelőzési Bizottság. Az idei 
alkotói pályázat díjazottjai a világ-
hálón keresztül kapcsolódtak be a 
rendezvénybe, amelyen immár he-
tedik alkalommal mutatták be a 
legjelesebb pályaműveket. Az első 
pályázat óta eltelt hét évben össze-
sen csaknem harmincezer alkotás 
érkezett be a bizottság felhívásá-
ra, melyekből a jövőben kiadvány, 
vándorkiállítás is születhet. A zsű-
ri tagjai és az ország több pontjá-
ról bejelentkező gyerekek a virtuális 
térben találkoztak, hogy közösen 
értékeljék és ünnepeljék a hetedik 
alkotói pályázat eredményeit. Idén 
csaknem kétezer alkotást készítet-
tek, ami azért is örvendetes, mert 
a gyerekek többsége nem intézmé-
nyi keretek között, hanem otthon, 
egyedül, vagy kis csoportokban lá-
tott neki az alkotásának.  Dr. Bérczi 
László tű. dandártábornok, orszá-

gos tűzoltósági főfelügyelő köszön-
tőjében megemlítette: fontos cél, 
hogy a tudatos tűzmegelőzés a 
gyerekek közvetítésével is megvaló-
suljon, hiszen általuk, az ő sikerein 
keresztül is eljuthat a tűzvédelem 
fontossága a szülőkhöz, a tágabb 
családi körhöz, ismerősökhöz. A tá-
bornok hangsúlyozta, hogy az idei 
alkotói pályázat a magyarországi 
hivatásos tűzoltóság 150 éves meg-
alakulásának évfordulóján történik.  
Dr. Borsos Mihály fotóművész ér-
tékelésében azt hangsúlyozta, hogy 
a gyerekek alkotásainak legfőbb 
ereje az érzelmek ábrázolásában 
rejlett. A képek, animációk, instal-
lációk érzelmi túlfűtöttsége, őszin-
te rácsodálkozása, humora ragad-
ta meg leginkább a bírálókat.  Dr. 
Berki Imre, a Katasztrófavédelem 
Központi Múzeumának igazgató-
ja örömét fejezte ki azzal kapcso-
latban, hogy a gyerekek elmélyült 
kutatómunkát is folytattak egy-egy 

alkotás elkészítésekor, időt és fárad-
ságot nem kímélve dolgozták föl a 
tűzoltók múltját és jelenét. 
Az ország legaktívabb oktatási in-
tézménye címet szerző Wosinsky 
Mór Általános Iskola és a Wunder-
land Kindergarten szekszárdi né-
met nemzetiségi óvoda ifjú alkotói 
egynapos színes tűzoltó bemutatót 
és cirkuszi belépőt nyertek. A népes 
gyerektábor kitörő örömmel fogad-
ta az idei nem mindennapi jutalmat. 
Egyéb kézműves alkotás kategória 
2. korcsoportban (11-14 éves) or-
szágos második helyezést ért el Né-
meth István „Lángol az erdő” című 
munkájával, a Tamási Würtz Ádám 
Általános Iskolából. 
Az országos versenyt megelőzően a 
legjobb Tolna megyei rajzok kivá-
lasztására korábban, október 19-én 
délután került sor, a Tolna Megyei 
Tűzmegelőzési Bizottságnak Vá-
radyné Péterfi Zsuzsanna, a Paksi 
Városi Múzeum igazgatója, Mezősi 
Andrea és Boros Eszter rajzpedagó-
gusok voltak a segítségére, összesen 
293 pályaművet zsűriztek. Szép ta-
mási eredmények születtek: óvodás 
kategóriában III. helyezett lett Büki 
Lenke Flóra (Tamási Aranyerdő 
Óvoda és Bölcsőde). Szabadkézi rajz 
kategóriában az első korcsoportban 
(6-10 éves) különdíjat vehetett át 
Hegedűs Martin (Tamási - Würtz 
Ádám Általános Iskola). A szabad-
kézi rajz kategória második korcso-
portjában (11-14 éves) III. helyezett 
lett Nyirő Adél (Tamási - Würtz 
Ádám Általános Iskola), különdíjas 
lett Vejtey Zalán (Tamási - Würtz 
Ádám Általános Iskola). Egyéb kéz-
műves alkotások kategória második 
korcsoport (11-14 éves) helyezettjei: 
I. helyezett Németh István (Tamá-
si - Würtz Ádám Általános Iskola), 
II. helyezett Smátrola Anna és Kiss 
Dávid (Tamási - Würtz Ádám Álta-
lános Iskola).

Az iskolában vehették át jutalmukat a gyerekek
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