
Megjelent a 2. Deák-könyv 

A Tamási Tájjal szinte egy idő-
ben jelenik meg dr. Deák Gábor 
Így éltem, így élhettem című 
önéletrajzi könyve, melyről a 
szerkesztőjét, Örményi Jánost 
kérdeztük.

 ¬ 4. oldal
Táncra fel! – farsang volt az 
óvodában

A februári hónap vidáman telt 
az Aranyerdő óvodában, ugyan-
is minden csoport a farsangi 
mulatság zajától zengett.

 ¬ 6. oldal
Színpadi mesejátékot készí-
tettek a művelődési központ 
munkatársai

A nagy hagyományokra vissza-
nyúló kistérségi, járási mese-
mondó versenyt az idei évben is 
meghirdette a művelődési köz-
pont, bízva annak tényleges, 
valóságos megrendezésében. 

 ¬ 6. oldal
Megkezdték az évadot a súly-
emelők is
A Tamási Koppány SE több 
sportolója is megmérette ma-
gát a pécsi területi minősítő ver-
senyen február 20-án. A Doboz 
mozgásközpontban megrende-

zett évadnyitó az időszaknak 
megfelelő eredményeket ho-
zott. A fiatalok lelkesek és ügye-
sek voltak, sok egyéni csúcs is 
született.

 ¬ 7. oldal

A Tamási-Hús Kft. beruházásáról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy annak révén a cég megerősíti piaci 
pozícióját, és még több Magyarországon előállított terméket tud szállítani nemzetközi áruházláncoknak is.   2. oldal
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Óriási húsipari beruházást támogat a kormány TamásibanA tartalomból

Fejlesztik Tamási népszerű gyógyfürdőjét
A tamási Ability Gyógyfür-
dő továbbfejlesztése kap-
csán online sajtótájékozta-
tót tartottak február 11-én. 

Tájékoztatót tartott Süli János mi-
niszter, a térség országgyűlési kép-
viselője, Porga Ferenc, Tamási pol-
gármestere és Könnyid László, a 
Magyar Turisztikai Ügynökség 
(MTÜ) vezérigazgató-helyettese. 
Süli János miniszter, a Tolna me-
gyei 3. számú országgyűlési egyé-
ni választókerület képviselőjeként 
örömmel jelentette be: a gyógy-
fürdő ötvenmillió forint támogatást 
kapott a Kisfaludy-program kere-
tében, hogy terveket, tanulmányt 
készítsenek a fejlesztése céljából. A 
fő célkitűzések közé tartozik a me-
dence, a lelátó, a szauna, az udvari 
gyeprész és a járdák felújítása, egy 
komoly kerékpár tároló kialakítása. 
Szállodává szeretnék tenni a köze-
li, használaton kívüli iskolát, átfogó 
szállodafejlesztési programot sze-
retnének.
– Tamási a választókerületem ék-
szerdoboza, a legvárosiasabb tele-
pülés. Városias jellegét a gyógyfürdő 

fejlesztése is nagymértékben erősíti 
majd, amely része a kormány szán-
dékának, egy országos fürdőfejlesz-
tési program kialakításának – tette 

hozzá, megemlítve Paksot és a paksi 
erőmű fejlesztését, a térségbe érke-
ző munkavállalók forgalmát a fejlő-
dő fürdőkomplexumban.
Porga Ferenc polgármester a vá-
ros nevében köszönetét fejezte ki 
a támogatásért, amelyet sikernek, 
fontos mérföldkőnek nevezett. A 
termálfürdő a város legjelentő-
sebb turistaattrakciója, zászlósha-
jója, amely harminc éve minőségi 
gyógyvízzel rendelkezik. 2020 de-
cemberében megkapta a gyógy-
fürdő minősítést, amely keretében 
számos gyógyászati és egészségügyi 
szolgáltatás működik már a fürdő-
ben. A Balaton közel van, harminc 
percre. Mikor az időjárás rosszabb 
volt, a Tamásiban nyaralók nagy 
része szívesen kereste fel a für-
dőt. Tamásiban 2011-ben sikerült 
a régi fürdő mellé egy új, fedett 
termálfürdőt építeni. Jellegzetessé-
ge, a gyógyvizes medencék mellett 
élménymedencék is találhatóak az 

épületben. Mozgáskorlátozottak, 
kerekesszékesek is tudják használni, 
családbarát, különleges szaunavi-
lággal. Bíznak abban, hogy a pan-
démia után gyorsan útjára indul a 
turizmus.
Könnyid László vezérigazgató-he-
lyettestől a tájékoztatón elhangzott, 
végső céljuk Európa turizmusában 
kiemelten jól szerepelni. – Abban 

bízunk, hogy a fejlesztés eredmé-
nyeként még több vendég érkezik 
Tamásiba, valóban megvalósul egy 
olyan négy évszakos kínálatbővítés, 
amely ahhoz fog hozzájárulni, hogy 
egész éves szinten legyen turizmus 
a térségben, természetesen ehhez 
a későbbiekben kapcsolódhatnak 
majd egyéb szálláshely fejlesztések 
és bővítések is.

Személyes látogatást tett Süli János 
miniszter a művelődési központban

Ahogy az előző lapszámban 
már értesülhettek róla az itt 
élők, a Magyar Kultúra Napján 
– az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma Kultúráért Felelős 
Államtitkára „Minősített Köz-
művelődési Intézmény Cím”-et 
adományozott a Tamási Műve-
lődési Központ részére. Az el-
ismeréssel kapcsolatban számos 
pozitív visszajelzést kaptunk, 

amit ezúton is nagyon köszö-
nünk. Süli János miniszter úr 
személyesen kereste fel az intéz-
mény munkatársait, és virággal 
gratulált az elismeréshez. Ki-
emelte a kollégák elhivatottsá-
gát, közösségi összefogását, az 
intézmény városon túlmutató, 
megyei és országos hatású, ér-
tékteremtő szakmai munkáját.

Ruzsics Eszter

A járványhelyzet miatt online zajlott a konferencia

Süli János miniszter a művelődési központ kollektívájával
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Óriási húsipari beruházást támogat a kormány Tamásiban
A Tamási-Hús Kft. beruhá-
zásáról Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminisz-
ter elmondta, hogy annak 
révén a cég megerősíti pia-
ci pozícióját, és még több 
Magyarországon előállí-
tott terméket tud szállítani 
nemzetközi áruházláncok-
nak is.

A kormány tavaly tavasszal elin-
dított beruházásösztönzési prog-
ramja keretében 1430 beruházás 
jött létre vagy kezdődött el 2020-
ban Magyarországon - mondta a 
külgazdasági és külügyminiszter a 
Tamási-Hús Kft. beruházásait be-
jelentő sajtótájékoztatón február 
19-én Tamásiban.
Szijjártó Péter ismertetése szerint 
az osztrák tulajdonú Tamási-Hús 
Kft. 14 milliárd forintnyi beruhá-
zásához 3,5 milliárd forint támo-
gatást adott a kormány, a beruhá-
zással 255 új munkahelyet teremt 
a cég, és létszáma 500 fölé emelke-
dik. A fejlesztéssel az itt előállított, 
szeletelt bacontermékek gyártási 
kapacitása 120 százalékkal nő, és 
megduplázódik a sült baconter-
mékek gyártása. A miniszter ar-
ról is beszélt, hogy a 2020-as év 
új világgazdasági korszak kezdetét 
jelöli, ennek a korszaknak az első 
fejezetét a gyárbezárások jelen-
tik, a másodikat az újra növekvő 
piaci kereslet miatt erősödő be-
ruházási verseny. Utalt arra, hogy 
a világjárvány miatt 2020-ban 3,5 
százalékos volt a globális GDP-

visszaesés, 114 millió ember vált 
munkanélkülivé, a világkereskede-
lem 9, a külföldi beruházások 42 
százalékkal estek vissza. A bezárt 
gyárak nem automatikusan nyílnak 
újra, a világ vállalatai folyamatosan 
keresik azokat a helyszíneket, ahol 
a járvány előttihez képest hatéko-
nyabban tudnak termelni - jegyez-

te meg. Ezt ismerte fel a magyar 
kormány akkor, amikor úgy dön-
tött, hogy a magyar gazdaságtör-
ténet egyik legjelentősebb beru-
házásösztönzési programját indítja 
el, amelynek keretében soha nem 
látott mennyiségű, 1430 beruházás 
jött létre vagy kezdődött el Ma-

gyarországon - mondta Szijjártó 
Péter. Hozzátette, hogy az idei év 
reményeik szerint a gazdaság újra-
indításáról fog szólni. Az az ország 
indulhat elsőként, amelyik a leg-
gyorsabban tudja beoltani állam-
polgárait, és ezt a versenyfutást az 
idővel az nyeri meg, akinek a leg-
több oltása van - mondta. Annak 

érdekében, hogy Magyarország 
a lehető legjobban szerepeljen, 
Oroszországból és Kínából is vá-
sárol oltóanyagot, "nem várunk ki-
zárólag azokra a brüsszeli beszer-
zésekre, amelyek sokkal lassabban 
és kisebb mennyiségben érkeznek, 
mint az Európai Bizottság leszer-

ződte" - mondta a tárca vezetője.
Kiemelte: az elmúlt tíz évben a 
magyar gazdaság "ütésállóvá" vált, 
a legfőbb ágazataink tavaly helyt-
álltak. A magyar élelmiszeripar - a 
"kilengő" kereslet dacára - "állta 
a sarat", és az ötszázalékos GDP-
visszaesés ellenére 8 százalékkal 
növelte termelési értékét, amely 

meghaladta a 3800 milliárd fo-
rintot, jelenleg 147 ezer ember 
dolgozik az ágazatban. A tavalyi 
beruházások közül a legtöbb, 162 
az élelmiszeriparban jött létre 87 
milliárd forint értékben, amely 26 
ezer ember munkájának megtartá-
sához járult hozzá. A Tamási-Hús 
Kft. beruházásáról a miniszter el-
mondta, hogy annak révén a cég 
megerősíti piaci pozícióját, és még 
több Magyarországon előállított 
terméket tud szállítani nemzetközi 
áruházláncoknak is. Peter Schul-
ze, a százszázalékos tulajdonos, 
Európában öt telephelyen műkö-
dő Gierlinger Holding GmbH 

ügyvezetője hangsúlyozta: a cég 
2007-es indulása óta elérték, hogy 
a kft. Magyarországon a baconter-
mékekben piacvezetővé, és Euró-
pa-szerte elismert termelő üzem-
mé vált. "A kormánytámogatás 
segítségével a kft. hazaiból európai 
piacvezetővé fejlődhet" - mondta. 
Közlése szerint a fejlesztésekhez 
az Eximbank és a Budapest Bank 
biztosította a külső forrásokat. Süli 
János, a térség országgyűlési kép-
viselője azt mondta, bízik abban, 
hogy a járvány után, a gazdaság új-
raindításával a cég termékei a hazai 
piacon éttermekben, szállodákban 
is megjelenhetnek. Bíznak abban 
is, hogy az új, paksi atomerőművi 
blokkok építésénél dolgozóknak is 
tudnak a termékből juttatni - tette 
hozzá. A cég közleménye szerint a 
kft. 2018-ban indított három be-
ruházása keretében 14 milliárd 168 
millió forintos kapacitásbővítést 
valósít meg. Ehhez a kormány - 
egyedi kormánydöntéssel, verseny-
képességnövelő támogatásként - 3 
milliárd 564 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyújt. A 
fejlesztések részeként 12 577 négy-
zetméter új üzem- és raktárépület 
készül, új baconszeletelő és sütő 
gépsorokat, szalonnaprést és leve-
gőtisztító berendezést vásárolnak. 
A fejlesztések várhatóan 2022-ben 
fejeződnek be. A cég létszáma a 
munkahelyteremtéssel 516-ra nő. 
Az új munkahelyek több mint 90 
százaléka szakképzettséget nem 
igénylő munkakörben jön létre, 
ami lehetőség a hátrányos helyze-
tű munkavállalók elhelyezkedésére.
A társaság a 2019-es 21,3 milli-
árd forint nettó árbevétel és a 709 
millió forint adózott eredmény 
után 2020-ban várhatóan - pozitív 
eredmény mellett - 21,04 milliárd 
forint nettó árbevételt ér el - kö-
zölte az MTI-vel Vass Gabriella 
projektvezető.

Tisztelt Lakosok, Pácienseink!

Helyi oltásra vonatkozó információk
Az elmúlt hetekben megkezdődött a koronavírus elleni 
oltás ütemezett menete, hamarosan pedig sor kerülhet 
a tömeges oltásra.

Ennek érdekében az oltást szerve-
zetten, fegyelmezetten kell megol-
dani.
Tamási háziorvosokként készen 
állunk arra, hogy amennyiben az 
oltóanyag rendelkezésre áll, vala-
mennyi hozzánk tartozó regisztrált 
személyt beoltsunk.
Ennek érdekében kérjük a követke-
zőket szíveskedjenek betartani, al-
kalmazni, figyelembe venni:
- aki még nem regisztrált, az te-
gye meg a https://vakcinainfo.gov.
hu/ oldalon. Ezen az oldalon lehet 
regisztrálni a koronavírus elleni ol-
tásra. Az oltás önkéntes és ingye-
nes. Amennyiben szeretné beoltatni 
magát, regisztráljon most.
- várják meg, míg az a háziorvos, 

illetve annak megbízottja, akinél 
az Önök betegkártyája van felke-
resi Önöket telefonos megkeresés 
alapján, amelynek során pontos 
tájékoztatást kapnak az oltás idő-
pontjáról, helyéről, továbbá arról, 
hogy milyen okmányokat kell ma-
gukkal hozniuk. Mindenkit fel-
keresünk, aki regisztrált, telefo-
nos érdeklődéssel ne tartsák fel a 
munkát!
- az oltásra, amennyiben lehetősé-
gük van rá, hozzák magukkal a hoz-
zájáruló nyilatkozatot kitöltve.
- pontosan a megadott időpontban 
keressék fel háziorvosukat, az oltás 
során csak ezen ellátásban részesül-
nek a páciensek, más ellátást (vizs-
gálatot, gyógyszerírást) kérjük, ne 

kezdeményezzenek!
Fentiek betartása mellett az ol-
tás szervezett módon tud tör-
ténni, kellemetlenségek, tü-
relmetlenség elkerülésével, az 
orvosok valóban a szakmai 
munkára, annak pontosságára 
tudnak figyelni.
Adminisztratív segítségnyújtás-
ban Tamási Város Önkormány-
zata és a Tamási Polgármesteri 
Hivatal vesz részt! A védőoltás 
jelenti az egyetlen lehetséges vé-
delmet a koronavírusjárvány ellen, 
ezért nagyon fontos, hogy minél 
több személy, minél előbb beol-
tásra kerüljön.
Kérjük fentiek szíves tudomásulvé-
telét és betartását!

Tamási Város Háziorvosai:
Dr. Csendes Lajos

Dr. Szatmári László
Dr. Tímár Tibor

Gyárlátogatás is zajlott a nap során

Tisztelt Lakosság! 
Változás az orvosi ügyelet üzemeltetésében

Hivatkozva a lefolytatott közbe-
szerzési eljárásra cégünk a SPED-
MED Egészségügyi, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft. veszi át a 
Tamási Központi Orvosi Ügyele-
tet 2021. március l-én üzemelte-
tésre.
Az ügyeleti rendelkezésre állási 
ideje hétköznapokon 16 és 08 óra 
között míg hétvégén és ünnep-

napokon 08 és 08 óra között lesz, 
mely nem jelent változást a koráb-
biakhoz képest. Az orvosi ügylet új 
telefonos elérhetősége: 06/74/405-
300. A régi hívószám  (06/74/570-
028) párhuzamosan fog működni 
2021. május 31-ig, ezt követően 
ezt a hívószámot megszüntetjük. 
A szerződésünk kapcsán cégünk 
az orvosi ügyeleten fejlesztést hajt 

végre, melyben megújítja az orvo-
si műszerek eszközparkját, és bő-
víti az ellátás során alkalmazan-
dó gyógyszereket. Amennyiben 
a szolgáltatóváltással kapcsolatos 
kérdésük merülne fel, állok ren-
delkezésre a tamasi@sped-med.hu 
e-mail címen. 

Tisztelettel:
Farkas Endre László, ügyvezető
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Vélemény

Egy család tragédiája, 
meghurcoltatása

A kommunizmus áldozatainak 
emléknapján Dencz Ákos Tamá-
si egykori (1926-35) országgyűlési 
képviselője és családja tragédiájá-
nak, meghurcoltatásának bemuta-
tásával szeretnék emlékezni. Csak 
az olvassa tovább, 
aki nem vitatja 
történelmünk két 
huszadik századi 
istentelen, őrült, 
totalitárius rend-
szerének bűneit. 
Mert sajnos ma 
már nem ritka a 
történelmi tények 
tagadása, a bűnök 
elbagatellizálása…
Dencz Ákos kép-
viselő, korának je-
les pénzügyi sza-
kembere, nyolc 
község díszpol-
gára, számtalan 
fejlesztés (utak, 
hídak, iskolák, új 
községháza, adó-
hivatal stb…) el-
indítója a Tamási 
járásban, polgári 
jólétben élt. A má-
sodik világháború utáni ember-
telen vörös diktatúrában ez már 
elegendő ok volt a család kitelepí-
tésére 1951-ben. Kisszerű embe-
rek bosszúja az erkölcsi tartással 
bíró, valaha sikeres és náluk min-
den tekintetben különb ember és 
családja ellen. Szívszorító kálvári-
ájuk történetét: a Csorváson átélt 
éveket, a gyermekeitől elvett le-
hetőségeket, a sok megaláztatást 
leánya, a Hollandiában élő Dencz 
Zsuzsanna meséli el az „Ember 
lenni mindég, minden körül-
ményben” című visszaemlékezé-
sében, amit a Könnyü László Vá-
rosi Könyvtár adott ki 2014-ben. 
Tavaly a könyv holland nyelven is 
megjelent. Ebből szeretnék idéz-
ni. „Anyukám optimista volt, és 
nyugtatta apámat, hogy mi nem 
vagyunk olyan előkelő emberek, 
hisz már semmink sincs, minde-
nünktől megfosztottak bennün-
ket, nem kell félni! Hát ez téve-
dés volt, mert 1951. június 13-án 
hozzánk is becsengettek, hogy 
fejenként 25 kg-os, a családfő 
pedig 50 kg-os holmit pakoljon 
össze, mivel 24 óra múlva visznek 

bennünket Csorvásra. Nekem 
mumpszom volt, magas lázzal 
feküdtem az ágyban…. Hogy is 
kezdődött a csorvási élet? Nem 
is tudom már. Amit ismerőseink 
indulás előtt odadugdostak, el-

fogyott. Éheztünk. Édesanyám 
és a bátyám munka után kezdtek 
járni, de mindenki félt tőlük. A 
kulákok szintén meg voltak sa-
nyargatva, a beszolgáltatások so-
rán még az utolsó szem gabonát 
is elvitték a padlásukról. Sok ku-
lákhoz tettek be kitelepítetteket. 
…Bátyámat nem engedték to-
vábbtanulni, még a gimnáziumot 
sem fejezhette be… Édesapám 
minden lehetőséget megpróbált, 
hogy legalább valami szakmát el 
tudjon a fia sajátítani, de erre sem 
kapott engedélyt. Első karácso-
nyunkat a tanyán sohasem felej-
tem el….Volt karácsonyfánk és a 
karácsonyfa alatt 26 csomag, me-
lyeket jóakaratú emberek küldtek. 
Volt bennük sütemény, liszt, cu-
kor, szappan…Az osztálynaplóba 
a nevem elé bekerült a piros X 
betű. Bárki, aki a naplóba bele-
nézett láthatta, hogy kisgyermek-
ként már „osztályidegen” vagyok.
Dencz Ákos gyermekkori tamási 
otthonán 2007-ben emléktáblát he-
lyezett el az önkormányzat, 2014-
ben pedig utcát neveztek el róla.

Miskolczi Zoltánné

A kommunizmus áldozataira emlékeztek 
Az Országgyűlés 2000-ben elfogadott rendelete értel-
mében minden év február 25-én tartják a kommuniz-
mus áldozatainak emléknapját. 

1919 májusában a tamásiak is meg-
elégelték a vörös hatalom erősza-
kos fellépését: Hertelendy Ignác 
csendőrszázados és Freyler Károly 
járási tisztiorvos vezetésével fegy-
vert ragadtak és fellázadtak az erő-
szakos hatalommal szemben. Június 
1-jén a felkelés három résztvevőjét, 
Berta Pál mészárost, Hörich Imre 
asztalosmestert és Madarász József 

rendőrt halálra ítélték, nyilvános ki-
végzésükre a mostani Würtz Isko-
la és a templom közötti területen 
került sor. Az 1926-ban felállított 
emléktábla sorsa sajátosan alakult. 
Felirata: „Ezen emléktábla az 1919. 
május 31-i tamási ellenforrada-
lomban elesett Kéri József, Kiss A. 
József, M. Molnár János, Schisz-
ler János és a július 1-jén kivégzett 

Berta Pál, Hörich 
Imre, Madarász 
József ellenfor-
radalmárok em-
lékét őrzi, kik a 
vörös rémuralom 
elleni harcokban 
vértanúi lettek a 
keresztény nem-
zeti Magyaror-
szágnak.” 1945 
után a táblát 
megfordították, 
és rávésték a fe-

hérterror 11 áldozatának 
a nevét. A kommunista 
rendszer bukása után a táb-
lát nem fordították vissza, 
2002. június 1-jén új emlék-
táblát avattak. Az idei évben 
a pandémia miatt nem volt 
lehetőség közösségi meg-
emlékezés szervezésére, 
így a koszorúkat, virágokat 
mindenki egyénileg helyez-
hette el az emléktáblánál. 

A városvezetők is elhelyezték koszorújukat

Tisztelt Tamásiak!

Rendkívüli kormányzati és helyi 
intézkedések

Tekintettel arra, hogy az új koronavírus járvány harma-
dik hulláma Magyarországot is elérte, a Kormány szigo-
rú korlátozó intézkedések bevezetése mellett döntött, 
amelyek helyi szinten a következőket jelentik:

1. A kormányzati intézkedés kö-
vetkeztében az óvodák, általános 
iskolák április 7-ig bezárnak, a kö-
zépiskolákban, a felsőoktatásban a 
digitális oktatás fennmarad. Böl-
csőde továbbra is működik. Ameny-
nyiben a részletszabályok lehetővé 
teszik, megszervezzük az óvodában 
az ügyelet biztosítását.
2. Közétkeztetés: A közétkeztetés 
rendszere tovább működik az aláb-
biak szerint. Napi egyszeri meleg-
étkezés (ebéd) igénybevételére van 
lehetőség a Tamásiban élő közét-
keztetésre jogosultak (óvoda, álta-
lános iskola, középiskolák) számára. 
Az étkezéssel kapcsolatos igénye-
ket, az intézmények sa-ját maguk 
mérik fel. Helyben fogyasztás és 
éthordó használata megszűnik.  Az 
ételek kiadása az intézmények ál-
tal szervezett formában, egyszer 
használatos műanyag ételtároló do-
bozokban, március 8-12. között a 
Vályi Péter Szakképző Iskola kony-
háján, azt követően a Würtz Ádám 
Általános iskola éttermében törté-
nik. Időbeosztás: 11:00 - 11:30 - ig 
és óvodás korúak, 11:30 - 12:30 - ig 
az általános iskolás korúak,
12:30 - 13:00 - ig a középiskolás 
korúak részére történik. A Tamá-
siban tanuló, de nem itt lakó gyer-
mekek étkeztetése ügyében kérjük 
forduljanak a lakóhely szerinti ön-
kormányzathoz. A nem Tamási-
ban tanuló, de Tamási lakcímmel 
rendelkező diákok az étkeztetéssel 
kapcsolatban (amennyiben igényli), 
forduljanak Tamási Város Polgár-
mesteri Hivatalához. A külterülete-
ken élő közétkeztetésre jogosultak 
ellátása, igény szerint kiszállítással 
történik. 
3. Szociális intézményben a szociá-
lis alapszolgáltatások működése:
• Idős és demens személyek nappali 
ellátása (idősek klubja): A klienseket 
a saját otthonukban látjuk el, szak-
képzett gondozónők segítségével. 
Leggyakoribb tevékenységek a nap-
pali ellátás során: bevásárlás, postai 
ügyintézés, gyógyszertári ügyintézés, 
hivatalos ügyekben való segítségnyúj-
tás. Az intézményben napközben 
nem tartózkodhatnak idősek, bejárási 
tilalom van érvényben. 

• Házi segítségnyújtás: Szakképzett 
gondozók és ápolók látják el a fel-
adatot. Minimálisra csökkentettük 
a fizikai kontaktok számát, kizáró-
lag a legszükségesebb résztevékeny-
ségeket biztosítjuk pl. bevásárlás, 
postai ügyintézés, gyógyszerkiváltás 
és felíratás.
• Étkeztetés: Napi egyszeri meleg 
ételt biztosítunk. Az étkeztetés ki-
zárólag kiszállítással működik, a 
helyben fogyasztás és az étel elvite-
lének lehetősége szünetel. A hagyo-
mányos ételszállító edények helyett 
egyszer használatos dobozokban 
történik az ebéd kiadagolása.
• Család-és gyermekjóléti szol-
gáltatás: Elsősorban telefonos, 
elektronikus kapcsolattartás tör-
ténik az ügy-felekkel. Krízishely-
zetekkel kapcsolatos jelzéseket 
folyamatosan fogadjuk, jelző-
rendszeri tagokkal való kapcso-
lattartás töretlen marad. Család-
látogatásra csak krízishelyzet, 
súlyos veszélyeztetettség vagy 
ha-tósági megkeresés esetén ke-
rül sor. Ügyfélfogadás előzetes 
telefonos egyeztetést követően, 
krízis esetén történik.
4. Időskorúak, hatósági vagy ön-
kéntes házi karanténban lévők, 
otthonukban lévő fogyatékos 
személyek ellátása. Annak érde-
kében, hogy a koronavírus-jár-
vány miatt minden 65 év felet-
ti tamási lakos és hatósági vagy 
önkéntes házi karanténban lévő 
személy, továbbá otthonában élő 
fogyatékos személy OTTHON 
tudjon MARADNI és ellátása 
biztosított legyen, Tamási Város 
Önkormányzata az ellátásról való 
gondoskodást a Tamási és Kör-
nyéke Szociális Központtal kö-
zösen valósítja meg. Amennyiben 
Ön 65 év feletti vagy hatósági, 
illetve önkéntes házi karantén-
ban tartózkodik, illetve ottho-
nában élő fogyatékos személy és 
alapvető szükségleteinek ellátását 
másként nem tudja megoldani, a 
következő telefonszámon kérhet 
segítséget
• étkeztetés (meleg ebéd),
• bevásárlás,
• gyógyszer kiváltás,

• postai ügyintézés
céljából: +36-30/538-1387
Kérjük, csak indokolt esetben és a 
járvány miatt megoldhatatlan, szük-
séges teendők elintézése, ellátások 
igénybevétele, jelzése érdekében 
hívják a fenti telefonszámot, hogy 
valóban azoknak tudjunk segíteni, 
akiknek más lehetőségük nincs. 
5. A Tamási Polgármesteri Hiva-
talban az ügyfélfogadás hétfői és 
csütörtöki napokon 10-12 óra kö-
zött a következő módon működik: 
a hivatal portáján valamennyi ké-
relem, beadvány leadható, amely-
re kérjük megadni az ügyfél gyors 
elérhetőségét (telefonszám, email 
cím), amelyen a további ügyintézés 
érdekében a kapcsolat tartható. 
6. A csütörtöki napokon a Tamási 
Szolgáltató Kft. által üzemeltetett 
heti PIAC kizárólag termelői szin-
ten működik. 
7. !!A maszkhasználat a szabadtéren 
mindenhol kötelező!! 
8. Az üzletek március 8. és március 
22. között két hétre bezárnak, kivé-
ve az élelmiszerboltokat, patikákat, 
drogériákat, benzinkutakat. 
9. Március 8. és március 22. között 
minden szolgáltatás szünetel, kivé-
ve a magánegészségügyet.
Fenti korlátozások mellett az oltás 
folyamatos, az ütemezett szakasz-
ból hamarosan átlépünk a tömeges 
oltás fázisába.
 A városvezetés folyamatos kapcso-
latban van az egészségügyi hatóság-
gal, melynek utasításai alapján jár el, 
és megteszi a szükséges előkészüle-
teket és óvintézkedéseket.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
kiemelt figyelmet fordítsanak a fen-
ti intézkedések és a higiéniás sza-
bályok továbbiakban is fokozott 
betartására, hiszen a kockázatok 
csökkentéséért Önök is sokat te-
hetnek.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a kormányzati és az önkormányzat 
által közölt további információ-
kat tartsák be. Ezen intézkedések-
kel ÁTVÉSZELHETJÜK EZEN 
HELYZETET!
Az oltással kapcsolatos részletes in-
formáció: https://vakcinainfo.gov.
hu/
Koronavírussal kapcsolatos napra-
kész információ: https://koronavi-
rus.gov.hu/

Tamási Város Önkormányzata
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HIRDETMÉNY
ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRA A 

2021/2022. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓAN

Tamási Város Önkormány-
zata, mint a Tamási Arany-
erdő Óvoda és Bölcsőde 
fenntartója a 2021/2022. 
nevelési évre vonatkozó 
óvodai, bölcsődei beiratko-
zás időpontját és módját az 
alábbiak szerint határozza 
meg:

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS 
IDŐPONTJA:

2021. május 3. 700 - 1700 
2021. május 4. 700 - 1700 

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS 
HELYE:

Tamási Aranyerdő Óvoda és Böl-
csőde – 7090 Tamási, Béri B. Á. u. 
1-3. Intézményvezetői iroda (felső 

épület)

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS-
HOZ SZÜKSÉGES DOKU-
MENTUMOK:

- a gyermek születési anyakönyvi 
kivonata, a nevére kiállított szemé-
lyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány, valamint TAJ 
kártyája,
- a szülő személyi azonosító és lak-
címet igazoló hatósági igazolványa.

AZ ÓVODAI FELVÉTEL:

Az óvoda kötelező felvételi körzete: 
Tamási város közigazgatási területe.
Az óvodai nevelés a gyermek há-
roméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig tart, azonban az óvoda 
felveheti azt a gyermeket is, aki a 
harmadik életévét a felvételétől szá-
mított fél éven belül betölti, feltéve, 
hogy minden, a településen lakó-
hellyel, ennek hiányában tartózko-
dási hellyel rendelkező hároméves 
és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető.
Kötelező beíratni azt a gyermeket, 
aki 2021. augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti. Ameny-
nyiben a szülő nem tesz eleget be-
íratási kötelezettségének szabály-

sértést követ el.
Az óvodai beiratkozás a fenti helyen 
és időpontban személyesen, szóban 
történik, a szükséges dokumentu-
mok bemutatásával. Az óvodai fel-
vételről az óvoda vezetője dönt, aki 
az óvodai felvételi, esetleges átvételi 
kérelemnek helyt adó döntését írás-
ban, a kérelem elutasítására vonat-
kozó döntését határozati formában 
közli a szülővel.
Az óvodai felvétel tárgyában meg-
hozott döntés közlésének határnap-
ja 2021. május 30. Elutasító határo-
zat ellen a kézhezvételtől számított 
15 napon belül nyújtható be jogor-
voslati kérelem Tamási Város Ön-
kormányzatához.

A BÖLCSŐDEI BEIRATKO-
ZÁS IDŐPONTJA: 

2021. május 5. 700 - 1700 
2021. május 6. 700 - 1700 

A BÖLCSŐDEI BEIRATKO-
ZÁS HELYE: 

Tamási Aranyerdő Óvoda és Böl-
csőde – 7090 Tamási, Béri Balogh 
Á. u. 1-3. Bölcsődevezetői iroda 
(felső épület)

A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL: 
Bölcsődébe a gyermek húszhetes 
korától harmadik életévének, sajá-
tos nevelési igényű gyermek az ötö-
dik életévének betöltéséig, illetve 
annak az évnek a december 31-éig 
vehető fel, amelyben a gyermek a 
harmadik életévét, a sajátos nevelési 
igényű gyermek az ötödik életévét 
betölti. Ha a gyermek a harmadik 
életévét betöltötte, de testi vagy 
szellemi fejlettségi szintje alapján 
még nem érett az óvodai nevelésre 
és óvodai jelentkezését a bölcsőde 
orvosa nem javasolja, bölcsődében 
gondozható negyedik életévének 
betöltését követő augusztus 31-ig. 
A bölcsődei beiratkozás a fenti he-
lyen és időpontban személyesen, 
szóban történik, a szükséges doku-
mentumok bemutatásával. A böl-
csődei felvételről a bölcsőde vezető-
je dönt, aki döntését szóban közli a 
szülővel.

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztató a külterületi és a Kecsegei telepü-
lésrészen felszámolt illegális hulladéklerakóról

Az illegális hulladéllerakás 
az egyik legsúlyosabb kör-
nyezeti probléma, azon túl, 
hogy szennyezi a környe-
zetet, közegészségügyi ve-
szélyeket is rejt magában. 
Súlyos problémát jelent a 
település területén az utak 
mellett, az erdőkben, az 
erdő széleken, az elhagya-
tott területeken, a magán 
vagy önkormányzati köz-
területeken és a külterületi 
ingatlanokon illegálisan le-
rakott lakossági kommuná-
lis, vagy építési hulladék.

A városvezetés határozott szán-
déka, hogy visszaszorítsa és meg-
szüntesse az illegális szemétlera-
kást a településen, ezért Tamási 
Város Önkormányzata a tavalyi év 
során a „Tisztítsuk meg az orszá-
got” program keretében pályázatot 
nyújtott be a „Fornádi kanyarban” 
és a „Kecsegei” településrészeken 
található illegális hulladék fel-
számolására, mely kérelem pozitív 
elbírálásban részesült, és a projekt 
megvalósítására 5 millió forint tá-
mogatást nyert el. A hulladék fel-
számolást érintő munkálatok az 

idei év februárjában megtörténtek, 
így összesen 170 m³ illegális sze-
mét került összegyűjtésre és elszál-
lításra, összesen 6,5 millió forint 
értékben. 
Arra bíztatunk és kérünk minden-
kit, hogy a háztartásában keletke-
zett hulladékot a jogszabályokban 
foglaltaknak eleget téve, szabályo-
san helyezze el a hulladékgyűjtő 
edénybe, illetve szállítsa be a telepü-
lésünkön a Vertikal Nonprofit Zrt. 
által működtetett hulladékudvarba. 
(7090 Tamási, Koppánypart 3.) A 
hulladékgyűjtő udvarba ingyenesen 

beszállítható hulladékokról bővebb 
tájékoztatás a www.tamasi.hu hon-
lapon érhető el.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy 
visszaszorítsuk az illegális szemét-
lerakást, megszüntessük a kialakult 
szemétlerakó helyeket és helytelen 
szemétlerakási szokásainkon vál-
toztassunk, ezért kérünk minden-
kit, hogy ingatlanuk vonatkozásá-
ban a megfelelő hulladékkezelésről, 
a hulladék elszállíttatásáról gondos-
kodjon, ellenkező esetben a jogsza-
bályi lehetőségekkel fogunk élni.

Tamási Város Önkormányzata

Megjelent a 2. Deák-könyv 
A Tamási Tájjal szinte egy 
időben jelenik meg dr. Deák 
Gábor Így éltem, így élhet-
tem című önéletrajzi köny-
ve, melyről a szerkesztőjét, 
Örményi Jánost kérdeztük.

• János, ahogy a múltkor ígértük, 
bemutatjuk az olvasóknak a leg-
újabb munkádat, amely egy sokat 
sejtető alcímet is kapott, Dr. Deák 
Gábor (több mint) önéletrajzi 
visszaemlékezései. Mivel több?
 – Gábor bácsi életének több pil-

lanata összekapcsolódott országos 
vagy helyi eseményekkel. Említek 
is két jellemző példát, amely közt 
szinte napra pontosan 34 év telt el. 
Az egyik 1956. október 23-a, ami-
kor tanársegédként utasítást kapott 
a Gödöllői Agráregyetem rektorá-
tól, hogy másik két tanártársával 
kísérje majd el az aznapi budapesti 
tüntetésre induló diákokat. Pontos 
leírást ad Gábor bácsi az előzmé-
nyekről, a pesti események alaku-
lásról, a Magyar Rádiónál történ-
tekről, amelynek szintén résztvevője 
volt. A másik, számomra szintén új 
információkat hozó, az a polgár-
mesterré választásának 1990. októ-
ber 25-i körülményei. Azt hiszem, 
erről a város lakói is keveset tudnak 
mind a mai napig, csak a végered-
ményt ismerik.
• A februári számban bemutatott 
156 oldalas Dr. Deák Gábor Api-
mondia-díjas méhész című könyv 
megjelenése óta egy hónap sem 
telt el, s most itt a jóval terjedel-
mesebb, mondhatni Tamási Ka-
lendárium-méretű kiadványod. 
 – A méhész témájú már tavaly de-

cemberben kikerült a nyomdából, 
de az életrajzinak is a 95%-a az 
előző évben  összeállt. 2020. janu-

ár elején találkoztunk először, s az 
év során 15 nagy, illetve több kisebb 
beszélgetésből, összesen talán 40 

órát is kitevő felvételből szerkesztő-
dött össze, illetve az anyaghoz sok 
fotó és dokumentum is társult. Az 
idei évre a szöveg véglegesítése, s a 
szerkesztés maradt.
• Gábor bácsival mi is készítet-
tünk több alkalommal interjút a 
Tamási Tájba. Nem lehetett nehéz 
dolgod, hisz könnyen nyilatkozó, 
jól felkészült riportalany.
 – Ez most is így történt, valóban 

nagyon gördülékenyen folytak a 
beszélgetések, precízen felkészült 
minden alkalomra, minden téma-
körben. Ami tovább könnyítette a 
helyzetemet, hogy a korábbi isme-
retségünk révén abszolút közvetlen 
hangulatban, tabutémák nélkül kér-
dezhettem. A nehézséget inkább az 
jelentette, hogy egy nagyon moz-
galmas életutat kellett feldolgozni, 
összegezni. 

• A helytörténeti és gasztronó-
miai kiadványaid mellett önélet-
rajzi témájú írásokkal is próbál-
kozol, Kaszás Dezső, dr. Balogh 
Béla után most dr. Deák Gábor 
következett. Kihívás számodra ez 
a műfaj?
 – Mindenekelőtt megtiszteltetés, 

hogy mindhárom általam nagyra 
tartott személy hajlandó volt velem 
hosszasan és őszintén elbeszélgetni, s 
válaszolni a töménytelen kérdésem-
re. Az életükről, sorsukról szerzett 
információkon túl sokat is tanulhat-
tam Tőlük. Gábor bácsitól például 
a különleges életszemléletét, amely 
egyaránt érvényesült a nemzetkö-
zi hírű méhészeti tevékenységében, 
s a polgármesterségében. Minden-
képpen más ez a jellegű munka, 
nincs előre meghatározott menete 
a beszélgetéseknek, gyakran az elő-
ző kérdésre adott válasz hoz éles 
fordulatot. Sokkal több felkészülést 
igényel egy önéletrajzi írás, nem elég 
csak bekapcsolni a diktafont.
• A méhész könyvet a szakmának 
ajánlottad elsősorban, ezt a köny-
vet kik vegyék a kezükbe?
 – Akik szeretik a különleges élet-

utakat. Mindeközben sok új infor-
máció is felszínre kerül Tamási tör-
ténelmével kapcsolatosan. Érdekes 
módon olyan tervek, témák is szóba 
kerültek, amelyek meg sem valósul-
tak, pl. pári üdülőfalu, vagy a szin-
tén elhíresült Gaudi-beruházás.
• Hol és mennyiért kapható majd 
a könyv?
 – Mindkettőt most még csak ná-

lam lehet megvásárolni, de keresem 
a kalendáriumhoz hasonlóan az ér-
tékesítési partnereket. A méhészeti 
2.490 forintba, az önéletrajzi 2.990 
forintba, a kettő együttesen 4.990 
forintba kerül.

Újra feltűntek az unokázós csalók 
Ezúttal egy szálkai asszony 
hiszékenységét próbálták 
meg kihasználni a csalók 
– számolt be róla a Tolna 
Megyei Rendőr-főkapi-
tányság.

Egy 73 éves asszony tett beje-
lentést a rendőrségre februárban, 
mert egy ismeretlen személy te-
lefonon felhívta, az unokájának 
adta ki magát és azt állította, 
hogy balesetet szenvedett, pénz-
re van szüksége. A nőnek idegen 
volt a hang, ellenőrző kérdése-
ket tett fel, amikre az ismeretlen 
személy zavarodott válaszokat 
adott. Az asszony rendkívül jól 
kezelte a telefonhívást, hallott 
már az unokázós csalókról, úgy 
gondolta tőle is pénzt akarnak 
kicsalni, ezért bontotta a vona-
lat.  Az utóbbi időkben a bűnö-

zők már arra próbálják rávenni 
az időseket, hogy utaljanak el 
egy meghatározott összeget egy 
bankszámlaszámra. A rendőrség 
felhívja a figyelmet, hogy bank-
kártya adatait (az azon szereplő 
számsor, a biztonsági kód, inter-
netes biztonsági kód) senki ne 
adja meg idegennek, bármire is 
hivatkozzon a telefonban! Az ál-
dozattá válás elkerülése érdeké-
ben kérik:
• Mindig járjon utána, hogy a ro-
kona valóban bajban van-e! Tegye 
le a telefont és hívja fel hozzátar-
tozóját!
• Tegyen fel olyan kérdéseket, 
amelyekre egy idegen nem tud vá-
laszolni!
• Ha mégis bűncselekmény áldo-
zatává válik, azonnal értesítse a 
rendőrséget a 112-es segélyhívó 
számon!

170 m3 illegális szemetet számolta fel a munkálatok során
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Szalagok rendhagyó környezetben
Rendhagyó misén kerül-
hettek fel a végzős gimna-
zistákra a szalagok az idei 
évben. 

Fegyveresi Anikó

Mivel a jelenlegi helyzet iskolai 
rendezvényeket nem tesz lehető-
vé, a végzős diákokat viszont nem 
szerettük viszont szalagtűzés nél-
kül hagyni, februárban rendha-
gyó misét szerveztünk a katolikus 
templomban, és feltűztük az utol-
só évet, az iskolától történő búcsú 
első lépését jelképező szalagokat a 
végzőseinknek.
Autóban várakozó szülők, meg-
hatott pedagógusok, kesernyé-
sen mosolygó végzősök - nem 
a megszokott ünnepi hangulat 

ugyan, mégis felemelő. 
Gratulálunk minden végzősünknek 

és kitartást kívánunk nekik az elkö-
vetkezendő időszakra! 

Az évközi idő
A katolikus keresztényeknél 
az évközi szent idő közvet-
lenül január 6. , vízkereszt 
után kezdődik el. Az évközi 
időnek a színe a zöld. 

Ótus László

A IV. század elejéig az ünnepnapo-
kon kívüli időszak teljes egészében 
évközi idő volt. A VII. század ele-
jén kialakult a karácsonyi és húsvé-
ti ünnepkör, ekkor már két részre 
osztották az évközi időszakot. Az 
első csoport a vízkereszt utáni, a má-
sodik a pünkösd utáni vasárnapok 
voltak. Az „évközi idő” elnevezés a 
II. Vatikáni Zsinat után alakult ki. 
A lényegét a Katolikus Egyház is-
tentiszteleti rendjét összegző doku-
mentum, a Liturgikus Direktorium 
így írja le: „A sajátos jellegű időkön 
kívül van még harminchárom, eset-
leg harmincnégy hét az év folyamán. 
Ilyenkor Krisztus titkának nem vala-
mely külön szempontját ünnepeljük, 
hanem éppen Krisztus titkát a maga 
teljességében, kiváltképpen a vasár-
napokon. Ezt az időszakot hívjuk 
évközi időnek” (ESZ, 43.).
Az évközi időszakban három fontos 
szempont alapján tárul fel előttünk 
Jézus Kriszus teljessége.
Először odafigyelünk Jézus szemé-
lyének a titkára, hogy ki is volt ő va-
lójában. Ez a kérdés foglalkoztatta 
már az ókortól kezdve hitelődein-
ket is. Vasárnaponként az evangé-
liumi leírások feltárják előttünk az ő 
személyének titkát, lényegét. Miu-
tán megismerve őt, mint Isten Fiát, 
fontos, hogy egyre jobban higgyünk 
és bízzunk benne, hisz csak segítsé-
gével érhető el egész emberi életünk 
végső értelme és célja. 

Másodszor megértjük Jézus taní-
tását. Melyet olvasva és hallgatva, 
igazodnunk kell hozzá és ezáltal 
életünk része lesz az ő gondolko-
dása. Fokozatosan feltárul előttünk 
emberi életünk igazi lényege, értel-
me és célja, hogy Jézus titokzatos 
segítsége által eljuthatunk a meg-
ígért örök életre. 
Végül harmadszor, felfedezzük Jézus 
életmódját, feltárulnak előttünk cse-
lekedetei és tettei, földi életének leg-
nagyobb, és mindenkire ma is ható 
cselekedete. Jézus úgy élt köztünk, 
hogy megmutatta nekünk isteni ha-
talmát, de ugyanakkor nem rejtette 
el előlünk emberi természetét sem. 
Csodatetteit látva és emberi termé-
szetének ismertetőjeleit megismerve, 
felfedezzük Jézus életének igazi lé-
nyegét is. Ő azért jött ebbe a világ-
ba, hogy megmentse az embert és 
örök életre elvezesse. Világossá válik 

számunkra Jézus földi életének leg-
fontosabb eseménye, a Jeruzsálemben 
értünk és helyettünk vállalt szenvedé-
se és halála.
Ez a három szempont alapján az év-
közi szent időben megismerhetjük 
Jézus személyének titkát, tanítását, 
cselekedeteit. Feltárul előttünk az ő 
tetteinek lényege, amit ő maga így 
fogalmazott meg: „Én azért jöttem, 
hogy életük legyen és bőségben le-
gyen.” ( Jn 10,10b) Tanítása és cse-
lekedetei nem csak a földi életünkre 
vannak hatással, hanem a halál utáni 
életre is. Ez utóbbi a leglényegesebb: 
„Mit ér az embernek, hogy megszer-
zi az egész világot, ha a lélek kárát 
vallja? Mert mit adhat cserébe az 
ember a lelkéért?” (Mk 8,36-37)
Vigyázzunk, hogy el ne veszítsük a 
legfontosabbat, az örök életet, míg 
itt a földön a múlandó anyagi java-
kért fáradozunk. 

Online térbe költöznek 
La Fontaine meséi

Második alkalommal ren-
dezik meg az Online me-
semondó versenyt a Ta-
mási Művelődési Központ 
szervezésében.

Kuvik Kitti

A hagyományokhoz híven az idei 
is évben is meghirdette a művelő-
dési központ mesemondó verse-
nyét, melyet az egyik leghíresebb 
francia meseíró jubileumi szüle-
tésnapja inspirált. Az online ver-
seny - mely már a tavalyi évben is 
rendkívül népszerű volt - „400 éve 
született La Fontaine” címet kap-
ta, melyre az író egy szabadon vá-
lasztott meséjét várunk azoktól a 
kisiskolás gyermekektől, akik szí-
vesen vennének részt online vetél-
kedőnkön.  A korlátozások miatt 
sajnos személyesen még nem ta-
lálkozhatnak a művelődési köz-
pont munkatársai és a zsűri tagjai 
sem a gyerekekkel, de izgatottan 
várják a beküldött videókat.
A gyerekeknek nincs más dolguk, 
mint a pedagógusok és a szülők 
segítségével kiválasztani és megta-

nulni a számukra legkedvesebb La 
Fontaine mesét, ezt követően pe-
dig videófelvételt készíteni a mese-
mondásról, majd elküldeni a meg-
adott e-mail címre (tmk7090@
gmail.com). A felvételt bárki rög-
zítheti, bármilyen eszközzel, legyen 
szó videókameráról, okostelefonról 
vagy tabletről.
A mesemondó gyerekeket idén is 
3 tagú zsűri fogja értékelni, a be-
küldött videók megtekintése után. 
Közönségszavazásra is lesz lehető-
sége az érdeklődőknek, hiszen a szü-
lők engedélyével ismét szeretnénk a 
meséket megosztani a művelődési 
központ YouTube csatornáján és Fa-
cebook oldalán. Korcsoportonként 
az 1-3. helyezett és a közönségdíjas 
is könyvjutalomban részesül, de va-
lamennyi résztvevő emléklapot és 
ajándékot kap. A videók beküldési 
határideje is változott, erre 2021. 
március 22-ig van lehetőség.
A napokban minden helyi és kör-
nyékbeli iskolát értesítünk újra 
e-mailben a versennyel kapcso-
latos változásokról. Szeretettel és 
érdeklődéssel várjuk a vállalkozó 
kedvű gyerekek videóit! 

Idén is lesz alkotói pályázat 
Az előző évek hagyományait követve az Országos Tűz-
megelőzési Bizottság 2021-ben, immáron nyolcadik 
alkalommal hirdeti meg az alkotói pályázatot óvodá-
soknak és iskolásoknak – adta hírül a Tolna Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság.

Az Országos Tűzmegelőzési Bi-
zottság idén olyan alkotásokat vár, 
amelyeken az óvodások és az isko-
lások megmutatják, hogyan látják 
ők a tűzmegelőzést és a tűzvédel-
met, a tűzoltói hivatást. Az óvo-

dásoktól szabadkézi rajzokat vagy 
kézműves alkotásokat várnak. Az 
iskolások három korcsoportban pá-
lyázhatnak. Hattól tíz, tizenegytől 
tizennégy, és tizenöttől tizennyolc 
éves korig szabadkézi rajzot, egyéb 

kézműves alkotást küldhetnek be, 
de írhatnak verset vagy mesét is, 
esetleg számítógépes programot 
is készíthetnek. A pályaműveket 
április 30-ig lehet benyújtani pos-
tán vagy e-mailen, illetve előzetes 
egyeztetés után személyesen a fő-
városi illetve megyei katasztrófavé-
delmi igazgatóságokhoz a korcso-
port és kategória megjelölésével. 
Az országos pályázat fővédnöke 
dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, a 

BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság főigazgatója, az Or-
szágos Tűzmegelőzési Bizottság 
elnöke. Az országos bírálóbizott-
ság elnöke dr. Bérczi László tű. 
dandártábornok, országos tűzoltó-
sági főfelügyelő. A területi verse-
nyen első helyezést elért alkotások 
részt vesznek az országos verse-
nyen is, amelynek díjait 2021 jú-
niusában Budapesten adják át. Az 
országos verseny győztesei értékes 

díjakat kapnak, emellett külön-
díjak is gazdára találnak majd. Az 
az óvoda, illetve iskola, ahonnan a 
legtöbb pályázatot nyújtják be, el-
nyeri a „Legkreatívabb óvoda/isko-
la 2021” címet, amelyért izgalmas 
tűzoltó-bemutató jár, amelyen a 
gyerekek megismerhetik a füstsát-
rat, olthatnak tálcatüzet, és vághat-
nak roncsot is. Mindez tűzvédelmi 
oktatás keretein belül, játékos for-
mában történik.

Feltűzték a végzős gimisekre a szalagokat

DRV-s rajzpályázat a tudatos 
vízfelhasználásról 

A DRV elindítja az európai uni-
ós forrásból finanszírozott, KE-
HOP-2.1.7-19-2019-00009 szá-
mú, Vízbázisvédelem és tudatos 
vízfelhasználás a klímaváltozás 
korában elnevezésű projektjéhez 
kapcsolódó rajzpályázatát, melyet 
a működési területén élő óvodá-
sok, általános iskolások, közép-
iskolások és felnőttek számára 
hirdet meg. A legötletesebb és 
legkreatívabb pályamunkák alko-
tóit értékes nyereményekkel jutal-
mazzuk.
A pályázat jelmondata: TUDA-
TOS VÍZFELHASZNÁLÁS
A rajzpályázatra készített alkotá-

sok 2021. január 14-től március 
31-ig feltölthetők a https://www.
drv.hu/rajzpalyazat3 weboldal-
ra, vagy beküldhetők postai úton 
(Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt., Igazgatási és Kommuniká-
ciós Osztály, 8600 Siófok, Tanács-
ház u. 7.).
A pályázat eredményhirdetése: 
2021. április 15.
A pályamunkákra vonatkozó kri-
tériumokról és a pályázattal kap-
csolatos részletes tudnivalókról 
a DRV honlapján (https://www.
drv.hu/rajzpalyazat3) olvashattok. 
Kíváncsian várjuk az alkotásokat!

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
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Sok a teendő a kertekben márciusban
A naptár szerint is beköszöntött a tavasz, így ahogy az 
időjárás engedi, elkezdődhetnek a kerti munkálatok. 

Aki esetleg elmulasztotta a gyü-
mölcsfák lemosó permetezését, ezt 
még rügypattanásig pótolhatja. Ha 
erről már lekéstünk, akkor a követ-

kező fontos lépés a monília elleni 
védekezés, amelyet a virágzás álla-
potában kell megtennünk, legjobb 
esetben háromszor, bár előfordul-
hat, hogy az időjárás miatt erre nem 
lesz lehetőségünk, de azért töreked-
jünk a legalább kétszeri kezelésre.
A sziromhullás után kezdenek tá-
madni a szúróbogarak, amelyek a 
bibébe helyezik petéiket, így a lár-
vájuk a gyümölccsel együtt fejlődik, 
és teszi tönkre a termést. Ellenük 
rovarölő szerek használata javasolt, 
ún. méhkímélő technológia alkal-
mazásával, vagyis a permetezést 
legkorábban a naplemente előtt egy 
órával kezdhetjük meg, és aznap 23 
óráig be kell fejeznünk, ezzel védjük 
a beporzást végző rovarokat.
A kiskertekben is most indul be iga-
zán a munka, de előtte ne feledkez-
zünk meg a tápanyag utánpótlásáról 
sem! Ehhez használhatunk szer-
ves- vagy műtrágyát, amelyet dol-
gozzunk be a talajba, erre a legjobb 
alkalom az ásás előtt kínálkozik. Ha 
komposztot vagy nem boltban vá-

sárolt szerves trágyát használunk, 
akkor viszont számítanunk kell a 
talajlakó kártevők felszaporodására, 
mint pl. a lótücsök, ami nagy pusz-

títást végezhet a palántáink között. 
Ellenük a megfelelő talajfertőtlení-
tő szerekkel, illetve speciális lótü-
csök elleni anyagokkal védekezhe-
tünk. Aki nem szeret vegyszereket 
alkalmazni a kertjében, ő választhat 
többféle talajlakó gomba-készít-
mény közül, melyek teljesen termé-
szetes anyagok, és kijuttatásukkal 
kiszoríthatók a területről a kártevők 
és káros gombák, mint például a 
palántadőlés kórokozója vagy a pa-
radicsomot és burgonyát támadó fi-
toftóra.
De térjünk rá a vetésre! Ilyenkor 
már vethető a borsó, sárgarépa, 
petrezselyem, retek és saláta, csak 
hogy a leggyakoribbakat említsük. 
A megfelelő időpont kiválasztásá-
ban segít a vetőmagok csomago-
lásán található tájékoztató, amely 
leírja a vetés hónapját, a szükséges 
talajhőmérsékletet, valamint a veté-
si távolságokat és mélységet. (Ter-
mészetesen ezekről az üzletekben is 
tájékozódhatunk, kérjük nyugodtan 
az eladók segítségét.)

Aki saját palántát szeretne nevelni, 
itt az idő elvetni a magokat, ame-
lyeknek átlagosan 6-8 hétre van 
szükségük, hogy kiültetésre megfe-
lelő állapotba kerüljenek. Azonban 
ne vessük el őket túl korán, mert ha 
az esetleges áprilisi-májusi hidegek 

miatt nem tudjuk kitenni őket a 
szabad ég alá, akkor a száruk meg-
nyúlhat és elvékonyodhat (különö-
sen fényhiányos helyen), így pedig 
nem fogják tudni megtartani saját 
súlyukat, és eldőlnek.
De nem csak kerttel rendelkezők 
termeszthetnek saját zöldségeket, 
egy erkélyen cserepekben vagy vi-
rágládákban is eredményesen ter-
meszthető a zöldségnövények nagy 
része, pl. paprika, paradicsom, bor-
só, bab, uborka, stb. Vannak kimon-
dottan erre a célra nemesített fajták, 
amelyek alacsonyra nőnek, és jól ér-
zik magukat egy kisebb cserépben 
vagy vödörben is, de egy 10 literes 
edényben már akár futós (azaz tá-
masztékot igénylő) növényeket is 
nevelhetünk. Ennek előnye, hogy 
ugyanakkora helyről nagyobb 
mennyiség betakarítható, bár a tá-
maszték elkészítése és a növény fo-
lyamatos rögzítése némiképp több 
munkát igényel.

Kellemes kertészkedést kíván:
Laci Bácsi Gazdaboltja

Színpadi mesejátékot készítettek a 
művelődési központ munkatársai

A nagy hagyományokra 
visszanyúló kistérségi, járá-
si mesemondó versenyt az 
idei évben is meghirdette a 
művelődési központ, bízva 
annak tényleges, valóságos 
megrendezésében. 

Czink Judit

Már az év elején történt kiíráskor 
jeleztük, hogy lehetséges, hogy a ta-
valyihoz hasonlóan, az idei évben is 
az online térbe kerül át ez a prog-

ramunk. Így is lett, e lap hasábjain 
olvashatják a kiírás módosulásáról 
szóló írásunkat, felhívásunkat. 
Annak érdekében, hogy a gyerekek 
kedvét meghozzuk a meséléshez, és 
kicsit pótoljuk is az elmaradt gyer-
mekszínházi előadásokat, a mű-
velődési központ csapata gondolt 
egy nagyot, és valamennyi munka-
társ közreműködésével elkészített 
egy színpadi mesejátékot. A szerző 
egyik legismertebb meséjét dol-
goztuk fel, A tücsök és a hangya 

címűt. Az előadást lázas készülő-
dés előzte meg, a mese színpadra 
történő átdolgozása, a díszletek és 
jelmezek elkészítése, a próba folya-
mata, a technikai előkészítés igazán 
jó hangulatban zajlott. A színpadi 
mese felvételét és az utómunkála-
tokat az intézmény egyik önzetlen 
támogatója, Hegedüs Gyula ké-
szítette el, akire mindig számítha-
tunk, ha technikai segítségre van 
szükségünk. A mesejáték felkerült 
az intézmény Youtube csatornájá-
ra, közösségi oldalára, melyet kö-

zel ezer érdeklődő tekintett meg. A 
visszajelzések szerint számos család 
együtt nézte meg a kisfilmet, sokan 
pedig többször is. Ez arra ösztönöz 
bennünket, hogy további, hasonló 
meglepetésekkel készüljünk láto-
gatóinknak egészen addig, míg újra 
nem találkozhatunk személyesen. 
Amennyiben még nem látták az el-
készült mesét, azt megtekinthetik a 
művelődési központ Youtube csa-
tornáján, vagy Facebook oldalán. Jó 
szórakozást kívánunk hozzá! 

Sikeresen felvételiztek a növendékek
Az idei tanévben a Würtz 
Ádám Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Isko-
la két zeneművészeti ágon 
tanuló növendéke dön-
tött úgy, hogy középisko-
lai tanulmányaikat a Pécsi 
Művészeti Gimnáziumban 
szeretnék folytatni, s a mű-
vészeti pályán szeretnének 
később tevékenykedni. 

Ótus László

A két leányzó pedig: Horváth Ber-
nadett, aki Varga Balázs tanítványa, 
és 6 éve tanul trombitán, továb-
bá Tóth Boróka Hajna, aki Ótus 
László tanítványa, és 7 éve tanul 
klarinéton. Mindkettőjüknél már 
a kezdetekkor megmutatkozott, 
hogy jó zenei adottságokkal ren-
delkeznek. Az évek alatt különböző 
zenei versenyeken is bizonyították 
rátermettségüket. A szorgalom és 
a rendszeres gyakorlás meghozta a 
várt eredményeket, s február 26-án 
mindketten sikeres felvételi vizsgát 
tettek. 
Mindig öröm számunkra, ha tanu-
lóink között vannak, akik a művé-
szeti pályát választják, s ezt sikerül 
is megvalósítaniuk. Ezzel erősítik 
iskolánk jó hírnevét, mert ez egy 
pozitív visszajelzés a zeneművészeti 
ágon folyó szakmai munkáról, hogy 
tanáraink megfelelő tudással látják 
el tanulóinkat, melynek birtokában 
ők bizonyíthatják alkalmasságukat, 
sikeres felvételi vizsgát tehetnek, s 

a továbbtanulásuk biztosított. A fia-
talok az itt megszerzett ismeretekre 
alapozva válnak később profi előadó-
művészekké vagy zenepedagógusok-
ká. Minden alapfokú művészeti is-
kolának fontos minőségi szempont, 
hogy milyen magas a továbbtanulási 
ráta a gyermekek között. Ahol sike-
rül a tanulókban egy életre megszi-
lárdítani a zene iránti szeretetet és 
elkötelezettséget, ez irányba terelve 
későbbi életüket is, ott kiváló okta-
tó-nevelő munka folyik. 
Sok sikert kívánok magam és a mű-
vészeti iskola tantestülete nevében a 
továbbtanuló két diákunknak!

Táncra fel! – farsang volt az óvodában
A februári hónapunk vi-
dáman telt az Aranyerdő 
óvodában, ugyanis minden 
csoport a farsangi mulat-
ság zajától zengett.

Gombos Renáta

Sajnos a vírushelyzet miatt minden 
csoport a saját csoportszobájában 
volt kénytelen megszervezni az ün-
nepséget, ám ez nem szegte kedvét 

a kollektívának. Minden óvodape-
dagógus kreativitását kihasználva 
a lehető legrugalmasabban, legszí-
nesebben szervezte meg a jelmezes 
mulatságot a gyermekek számára. 
A nevelőtestület beosztást készített, 
hogy ügyeljenek a gördülékeny-
ségre. A csoportok egy napot kivá-

lasztva jelmezekbe bújtak, s táncra 
perdültek. A néphagyományt ápol-
va különféle farsangi játékokat ter-
veztek az óvodapedagógusok, illetve 

ők is jelmezbe bújva viccelődtek az 
óvodásokkal. Hangos zene, vidám 
kacagás, finom falatok, szebbnél-
szebb jelmezek, lufi fújás, arcfestés, 
mókás dekoráció és fáradhatatlan 
gyermekek tánclépései jellemezték 
ezt a néhány hetet. A szokásoktól 
eltérő módon ünnepeltük a farsan-

got, ám az eddigieknél még vidá-
mabban telt minden egyes farsangi 
nap. Elűztük a mulatozással a telet, 
várjuk vígan a tavaszt! 

Jelmezbe bújtak a művelődési központ munkatársai

A Katica csoport jelmezesei

Horváth Bernadett és Tóth Boró-
ka Hajna
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Tudni fogja…? – tények és tévhitek a Waldorf iskoláról
Tényleg nem használnak tankönyvet a Waldorf iskolá-
ban? – Hagyományos értelemben vett tankönyv nincs, a 
tankönyveket a gyerekek saját maguknak készítik tan-
tárgyanként  minden évben. Ezáltal elmélyülnek a jegyze-
telés, lényegkiemelés képességében. Olyan információk 
kerülnek az epocha füzetekbe, amit már saját magukon 
átdolgoztak, ezáltal tanulnak is belőle. Második osztálytól 
olvasókönyvet használnak.

Schmidt-Mézes Mónika

A Waldorfban nincsenek jegyek? 
Nem jegyekkel értékelünk, ez va-
lóban így van. Ha szükséges, a szö-
veges értékelést át tudjuk váltani a 
jegyek nyelvére, de nem ez az ér-
tékelésünk alapja. A gyermekekről 
részletes, közel 20 oldalnyi leírást 
kapnak a szülők évente kétszer. Ez 
magában foglalja a Waldorf Keret-
tanterv követelményeihez képest a 
gyermek aktuális tudását, készsé-
geinek, képességeinek szintjét, a fej-
lesztendő területeket és az erőssége-
ket egyaránt. A gyermekek minden 
nap kapnak visszajelzést a tanítóktól 
és a társaiktól egyaránt. A tanév vé-
gén ezt kiegészítendő, a gyermekek 
mindegyike egy személyre szabott 
verset kap a tanítójától, egy művé-
szi alkotás kíséretében. A versben 
az előző év tapasztalatai épp úgy 

benne vannak, mint a 
jövőre irányuló javas-
latok. Vagyis jegyek 
nincsenek, személyre 
szabott értékelés van.
Megtanulnak a gye-
rekek írni, olvasni és 
számolni? Termé-
szetesen igen. Noha 
figyelembe kell ven-
ni, hogy az alapkész-
ségek kialakítására 
sokkal több időt szán 
a Waldorf Kerettan-
terv, mint másütt. Vi-
szont mindez kellő 
alapot biztosít a gyer-
mek számára a világ 
felfedezéséhez.
Fegyelmeznek bárhogy ebben az 
iskolában? Igen, ha szükséges. A 
gyermekek számára a kiszámítható 
biztonság, a napok egymásutánja, 

a megbeszélések olyan keretet biz-
tosítanak, mely megtartja őket. A 
gyerekek nagyon érzékeny lények, 
érzékenyen reagálnak egymásra, 
helyzetekre. A keretek erősek, és 
stabilak. Közöttük pedig mindenki 
a maga módján „közlekedik”. Leg-
fontosabb szavaink: szeretet, tiszte-
let, kölcsönösség, segítség.

Milyen gyereknek való a Waldorf 
iskola? Minden gyereknek nagysze-
rű a Waldorf iskola, aki olyan csa-
ládból érkezik, ahol a család el tudja 

fogadni, hogy a tanítási módszerek 
és hangsúlyok nem egyeznek a ha-
gyományos oktatással. Nagyon fon-
tos a család szerepe ebben az iskolá-
ban, így előnyös, ha az értékrendek 
is hasonlóak.
Művészeket képeznek ott? Magas 
a művészeti órák száma, aránya, ez 
valóban igaz. De nem az a cél, hogy 

a gyerekek művé-
szekké váljanak, sok-
kal inkább az, hogy 
a kifejezésmódjuk 
színesedjen. Az, hogy 
kiből mi lesz, majd 
később derül ki. A 
tehetségekre figye-
lünk, módot adunk a 
kibontakozásra több 
művészeti téren is.
A Waldorf a gazda-
gok iskolája? Kétség-
telen, hogy kérünk 
a szülőktől hozzá-
járulást a kiadásaink 
fedezéséhez, mert az 
állam csupán mini-
mális támogatásban 

részesíti a Waldorf iskolák fenn-
tartóit.  De lehetőség van szociális 
alapon segítséget kérni a fenntartó-
tól, ha valaki tudatosan válaszotta a 

Waldorf utat, de anyagi nehézségei 
vannak.
Betegek ezek a gyerekek, hogy nem 
a hagyományos iskolába járnak? 
Nem, teljesen egészséges gyerme-
kek. Azért járnak ebbe az iskolába, 
mert a szüleik azt szeretnék, hogy 
testileg, lelkileg egészséges felnőt-
tek legyenek belőlük, akik érzéke-
nyek a világra, annak történéseire, 
és önálló gondolkozással, problé-
mamegoldással rendelkezzenek.
Megállják majd a helyüket, ha kike-
rülnek innen? A Waldorf gyerekek 
életre valók, gondolkodók, képesek 
csapatban és egyedül is dolgozni. Át-
látják a folyamatokat, képesek tervez-
ni és kivitelezni. Sok szempontból 
vizsgálják a dolgokat. Képesek lesz-
nek megállni a helyüket azon a terü-
leten, melyet választanak maguknak.
Hogyan lehet jelentkezni ebbe az 
iskolába? A felvételt beszélgetések, 
találkozások előzik meg. A jelent-
kezés első lépése a kapcsolatfelvé-
tel, mely e-mail írásával történhet 
a waldorftamasi@gmail.com címre, 
vagy Facebook üzenet segítségé-
vel a Tamási Aranyalma Waldorf 
Iskola oldalán. Szeretettel várjuk a 
jelentkező családokat a következő 
első osztályunkba! 

Megkezdték az évadot a súlyemelők is
A Tamási Koppány SE több 
sportolója is megmérette 
magát a pécsi területi mi-
nősítő versenyen február 
20-án. A Doboz mozgás-
központban megrende-
zésre kerülő évadnyitó az 
időszaknak megfelelő ered-
ményeket hozott. A fiatalok 
lelkesek és ügyesek voltak, 
sok egyéni csúcs is született.

Kocsi Gábor a 10-12 éves korcso-
port indulója első helyezést ért el 
87 ponttal, a serdülő fiúknál Orsós 
Máté 61 kg-os súlycsoportban ért el 
első helyezést (szakítás 50 kg, lökés 
65 kg, összetettben 115 kg). Lő-
rincz Dávid a 67 kg-os súlycsoport-
ban első helyezett lett (33 kg, 45 kg, 
összetettben 78 kg), Fenyő Dániel 
junior korcsoportban, a 67 kg-os 
súlycsoport aranyérmese (110 kg, 
120 kg, összetettben 230 kg).
Következik március 6-án a szom-

bathelyi Savaria Kupa, a XI. Tóth 
Géza Emlékverseny Fenyő Danival, 
aki elsőéves junior, nemzetközileg 
is jegyzett, napjaink legeredménye-
sebb Koppány SE versenyzője.
Bachmann Béla, a súlyemelők 
edzője arról is beszámolt, hogy a 
Sportért Felelős Államtitkárság 
eszköztámogatásának köszönhe-
tően jelentősen bővült az egyesület 
eszközállománya, öt millió forint 
értékben Eleiko súlyemelő esz-
közök érkeztek, a sportolók máris 
használatba vették az új sportsze-
reket. - Az egyesületünk alapvetően 
utánpótlás nevelő egyesület, ebben 
szeretnénk jobban állni. Várjuk to-
vábbra is az iskoláskorú fiúk és lá-
nyok jelentkezését, a Sportok Háza 
súlyemelő csarnokában hétközna-
pokon 16 órától, jelentkezni lehet 
nálam személyesen vagy a közös-
ségi oldalon – emelte ki Bachmann 
Béla. 

Tamási 2009 FC

Futballfebruár
Februárban tovább foly-
tatódott labdarúgó csapa-
taink felkészülése a tavaszi 
idényre, illetve lejátszották 
az első bajnoki mérkőzései-
ket. 

Megye I-es csapatunk az előbb 
rajtoló Bonyháddal 0-7-es, majd 
a Nagybajommal 4-1-es mérkő-
zéseket játszott, azonban a Ka-
darkút elleni mérkőzés elmaradt. 
Meksz Gyulának nincs könnyű 
dolga: egyrészt a sérültek miatt, 
másrészt a most érkezett fiatal já-
tékosok csapatba illesztését kell 
megoldania, miközben U19-es fia-
taljaink közül folyamatosan, töb-
ben is játéklehetőséghez jutnak. Új 
igazolásunk Fenyvesi Szabolcs és 
Kovács Lajos a kaposvári utánpót-
lásból, Kollár Attila Simontornyá-
ról, Martinka Dániel Dombvárról, 
valamint a szabadon igazolható 
Bagány Dániel. Visszatért Joó Ba-
lázs a siófoki utánpótlásból, így 
ő az U19-es csapatban is játszik. 
Talán fentiek is szerepet játszot-
tak abban, hogy Bölcske 1-0-ra 
nyert első tavaszi bajnokinkon, 
így a 4. helyen zártuk a februárt. 
U19-es fiataljaink is végig edzet-

tek - mérkőzésekkel is. Tiszteletet 
parancsolóak azok eredményei: a 
Magyarkeszi SE (felnőtt) csapa-
tát 13-1-re, a Zomba SE (felnőtt), 
a Cece PSE (felnőtt) és a Fonyód 
PSE (felnőtt) csapatait egyaránt 

6-0 győzték le, míg a Majos SE- 
U-19 csapatát (NB-3-as) 7-1-re, a 
Pincehelyt (felnőtt) pedig 10-2-re. 
Illés Dezső értékelése szerint jó si-
került a hat hetes felkészülési idő-
szak, azzal elégedett, ez az edző-
mérkőzéseken is visszaköszönt, 
mind a 6 felkészülési mérkőzést 
megnyerték! Fontos még megem-
líteni, hogy az edzéseken átlagban 
17-18 fővel lehetett folyamatosan 
dolgozni. Ezt igazolja, hogy idény 
eleji játékuk ellenére 4-0-ra győz-
tek a Bölcske ellen, így továbbra is 
100 %-os mutatóval (9 mérkőzés-
ből) vezetik a tabellát. Természe-
tesen Sipos Norbert legfiatalabb 
utánpótlás korú tanítványai is a 
tervek szerint edzettek, miközben 
a zamárdival és a kaposvölgyével 
játszottak, illetve a Kaposvár és a 
Videoton U12-U13-as korosztá-
lyával minitornán vettek részt. 
Folytatás márciusban - sajnos to-
vábbra is zárt kapuk mögött. 

Az U19-es csapat és edzőik
Az idei év első versenye sikereket hozott

A megújított eszközparkkal

Turbék Sophie 2. osztályos tanuló rajza
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HÁZIORVOSOK
DR. SZATMÁRI LÁSZLÓ

Hétfő: 8:00-11:00 (csak receptírás)
13:00-16:00 (rendelés)

Kedd: 8:00-11:00
Szerda: 9:00-11:00 (Pári)

13:00-16:00 (Tamási)
Csütörtök: 8:00-11:00
Péntek: 13:00-16:00

Telefonszám: 06-74/673-000
DR. SÉLLEL LAJOS KÖRZETE:
Hétfő: 8:00-11:00 (csak receptírás)

11:00-13:00 (rendelés)
Kedd: 11:00-13:00
Szerda: 11:00-13:00

Csütörtök: 11:00-13:00
Péntek: 11:00-13:00

DR. CSENDES LAJOS
Hétfő, szerda: 8:00-12:00

Kedd és csütörtök 13:00-16:00
Péntek: 9:00-12:00

DR. TÍMÁR TIBOR 
Hétfő, szerda, péntek: 13:00-16:00

Kedd és csütörtök: 8:00-12:00

FOGÁSZAT

DR. PÁRKÁNYI KRISZTINA
Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 

délelőtt 
Kedd: délután

DR. JUHÁSZ-SCHLATTER 
BERNADETTE

Hétfő, szerda, csütörtök: délután
Kedd, péntek: délelőtt

DR. RÁTKAI ILDIKÓ
Hétfő: 8:00-11:00 és 14:30-15:30

Kedd: 8:00-11:00
Szerda: 8:00-9:00 és 14:30-15:30, 
csecsemő tanácsadás: 9:00-11:00

Csütörtök, péntek 8:00-11:00
Hétfőn, kedden, csütörtökön és 
pénteken 9:30-11:00 között van 
lehetőség időpontos egyeztetésre! 

Tel.:06-30/864-9765

DR. BARTALOS PETRA
Hétfő: 8:00-11:00

Kedd: 
csecsemő, kisded gondozás: 

8:00-9:30
rendelés: 9:30-11:00
Szerda: 12:00-15:00

Csütörtök: 8:00-11:00
Péntek: 8:00-11:00

GYERMEKORVOSOK

Tamási Város
Önkormányzati Lapja

Tamási Város
Önkormányzati Lapja

Szerkesztőség: 
Balassáné Herczeg Szilvia, 

Cseresznyés Balázs, 
Czink Judit,

Sógorka Péter.

Felelős szerkesztő: 
Szinák Renáta

7090 Tamási, Szabadság u. 46.
E–mail: tamasitaj@gmail.com
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Porga Ferenc
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Rendelési idők 2021

A szakrendelések telefonos elérhetősége az alábbi telefonszámokon történhet: 
06-74/471-040; 06-74/471-050; 06-74/471-211.

A megadott telefonszámok hívásával a telefonközpont operátor kapcsolja a kért szakrendelést.

Figyelem! A járványhelyzetre való tekintettel a rendelési időkben történhetnek változások! 
Minden esetben kérjük, először érdeklődjön telefonon!

Rendelés neve Előjegyzés módja,
időintervalluma

Rendelési idő

Általános belgyógyászat Szakrendelésen Hétfő: 8:00-12:00; 
Csütörtök: 8:00-12:00

Kedd, szerda: 8:00-14:00

Általános kardiológia Szakrendelésen  Hétfő: 8:00-12:00; 
Csütörtök: 8:00-12:00

Péntek: 8:00-14:00

Bőrgyógyászat Kartonozó (06-74/470-798) Hétfő-
től-péntekig: 8:00-13:30

Szerda: 9:00-16:00 Csütörtök 9:00-
17:00

Fizioterápia Szakrendelésen  Hétfőtől-péntekig: 
8:00-10:00

Hétfőtől-péntekig 7:30-13:30

Füll-orr-gége szakrendelés Szakrendelésen Hétfő: 11:00-14:00; 
szerda 11:00-14:00

Hétfő és szerda: 8:00-13:00

Általános neurológia Kartonozó (06-74/470-798) Hétfő-
től-péntekig: 8:00-13:30

Kedd: 11:00-15:00 Péntek 9:00-
13:00

Szülészet-nőgyógyászat Kartonozó (06-74/470-798) Hétfő-
től-péntekig: 8:00-13:30

Kedd: 10:00-15:00 Csütörtök: 
10:30-14:30 Péntek: 8:30-13:00

Klinikai onkológia szakellátás, 
gondozás

Kartonozó (06-74/470-798) Hétfő-
től-péntekig: 8:00-13:30

Hétfő: 9:00-13:00 Csütörtök 9:30-
13:30

Ortopédia Kartonozó (06-74/470-798) Hétfő-
től-péntekig: 8:00-13:30

Szerda: 9:30-13:30 Csütörtök: 
8:00-11:30

Felnőtt pszichiátria szakellátás, 
gondozás

Szakrendelésen Hétfőtől-péntekig: 
8:00-12:00

Hétfőtől-péntekig 8:00-14:00

Sebészet, traumatológia Szakrendelésen Hétfőtől-péntekig: 
8:00-9:30

Hétfőtől-péntekig: 9:30-13:30

Általános szemészet Kartonozó (06-74/470-798) Hétfő-
től-péntekig: 8:00-13:30

Hétfőtől-péntekig: 8:00-13:30

Tüdőgyógyászat, gondozás Kartonozó (06-74/470-798) Hétfő-
től-péntekig: 8:00-13:30

Kedd: 8:00-14:00 Szerda: 10:00-
15:00

Tüdőszűrés Kartonozó (06-74/470-798) Hétfő-
től-péntekig: 8:00-13:30

Hétfő: 8:00-9:00 Csütörtök: 8:00-
9:00

Urológia Kartonozó (06-74/470-798) Hétfő-
től-péntekig: 8:00-13:30

Hétfő és kedd: 8:00-13:30

Általános labordiagnosztika Szakrendelésen Hétfőtől-péntekig 
9:30-13:30

Hétfőttől-péntekig 7:00-9:30

Általános röntgendiagnosztika Előjegyzés nem szükséges Hétfőtől-péntekig 8:00-13:30

Általános ultrahangdiagnosztika Szakrendelésen Hétfőtől-péntekig 
8:00-13:30

Hétfőtől-csütörtökig 9:00-13:30

Gyermek kardiológia Kartonozó (06-74/470-798) Hétfő-
től-péntekig: 8:00-13:30

Minden második péntek: 14:00-
16:00


