
A legtöbb helyen online tar-
tottak megemlékezést

Megyeszerte zajlottak a meg-
emlékezések a koronavírus jár-
ványügyi szabályait betartva. 
Tamásiban csakúgy, mint az 
előző évben, idén sem lehetett 
megtartani a fáklyás felvonu-
lást. 

 ¬ 2. oldal
Tavaszi köntösbe öltözik a 
város
A tavasz be-
kö s z ö n t év e l 
megkezdődik 
a város virágo-
sítása is. Var-
ga Ágnesnek 
és csapatá-
nak rengeteg 
munkája van 
abban, hogy 
Tamásiban év-
ről-évre több és szebb virágot 
ültessenek ki, melyekben aztán 
nem csak az itt élők, hanem az 
ide látogatók, átutazók is gyö-
nyörködhetnek.

 ¬ 4. oldal
Használt sütőolaj begyűjtési 
pontok váltak elérhetővé Ta-
másiban
Tamási Város Ön-
kormányzata meg-
állapodást között 
a Biotrans Környe-
zetirányítási és Hul-
ladékgazdálkodási 
Kft-vel, amelynek 
révén a város négy 
szelektív hulladék-
gyűjtő szigetén új, 
használt sütőolaj 
begyűjtő edényeket helyeztek 
ki. 

 ¬ 4. oldal
A szabadtéri tüzek megelőz-
hetőek

A Tamási Önkormányzati Tűz-
oltóság a 2021-es évben már 12 
szabadtéri tűzesethez vonult, 
melyek nagyszámban emberi 
gondatlanságból keletkeztek.  
Akár egy el nem oltott cigaretta 
is elég ahhoz, hogy nagy terüle-
ten lángra kapjon az aljnövény-
zet.

 ¬ 3. oldal

A háziorvosok bevonásával zajlik a koronavírus elleni vakcinák beadása Tamásiban is. A város háziorvosai hetek óta akár hétvégén is 
oltanak, a lakosság pedig fegyelmezetten, a korábbinál nagyobb oltási kedvvel vesz részt a folyamatban.    2. oldal
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Ütemezetten haladnak az oltások TamásibanA tartalomból

600 milliós fejlesztés az 
FHL Björn Hungary Kft.-nél 
Európai uniós támogatás segítségével 589,92 millió fo-
rintból fejlesztette gyártókapacitását az autóipari beszál-
lító FHL Björn Hungary Kft. a Fejér megyei Móron és a 
Tolna megyei Tamásiban. 

A cég MTI-hez eljuttatott közle-
ménye szerint a most zárult pro-
jekthez a Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Programban 
(Ginop) 281,79 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyertek, 
a fennmaradó összeget önerőből 
finanszírozták. Jelezték, hogy a be-
ruházásnak köszönhetően a vállalat 
240 munkahelyet tud megőrizni és 
további 191 új munkahelyet terem-
tett. A projekt keretében bevezettek 
egy komplex vállalatirányítási rend-
szert, emellett csőmegmunkáló gé-
peket, vonalkód olvasó rendszert, 

ipari robotokat és forrasztó beren-
dezéseket vásároltak. Így nem csak 
a gyártási kapacitás nőtt jelentősen, 
hanem a korszerű berendezéseknek 
köszönhetően az autóiparban jel-
lemző magas minőségi elvárások-
nak is meg tudnak felelni - írták. 
A nyilvános cégadatok szerint az 
FHL Björn Hungary Kft. 2018-
ban 209 millió forint veszteséget 
realizált 8,3 milliárd forint nettó 
árbevétel mellett, míg 2019-ben 
243,7 millió forint nyereséget ter-
melt 8,6 milliárd forint nettó árbe-
vétel után.

Tervekből, kivitelezésekből 
idén sincs hiány

A járványhelyzet közepette sem áll meg az élet; idén több 
olyan projektet készítenek elő Tamásiban, amelyek az év 
végén, vagy legkésőbb a jövő év elején kezdődhetnek el. 

Porga Ferenc polgármester ismer-
tette: előkészítési, tervezési sza-
kaszban van a Tamási Gyógyfürdő 
felújítása, a gimnázium bővítése, 
vagyis a katolikus oktatási negyed 
kialakítása, a külterületek vezetékes 
ivóvízzel való ellátása, és a városháza 
felújítása. – A gimnázium mögöt-
ti területen kap helyet a katolikus 
óvoda, a katolikus általános iskola 
alsó tagozata és egy kibővített felső 
tagozat is, jelenleg ezek tervezésnél 
tartunk – mondta a polgármester. 
Állami beruházás keretein belül az 
idei évben kezdődhet el az ivóvíz-
minőség javító program, és remé-
nyeink szerint a tanuszoda építé-
se is. Itt már átadásra került az az 
önkormányzati ingatlan, ahova az 
uszoda épülni fog: a fürdővel szem-

beni, az Aktív park mellett található 
üres területről van szó. Az átadás azt 
jelenti, hogy elkezdődhetett a terve-
zés ennél a projektnél is. 
A Zrínyi utcai üzletsor előtt talál-
ható közterület rendezése nagyjából 
készen van. A nyári időszakban be-
fejeződik a bölcsőde bővítése, ősz-
szel pedig a Zöld Pont és Civilház 
építése készül el. Tervben van, hogy 
okos megoldásokkal biztonságosab-
bá teszik a gyalogátkelőhelyeket a 
városban. 
A lakosság által befizetett kommu-
nális adóból a tervek szerint ebben 
az évben a Hirt Ferenc utcát, vala-
mint a Garay utca alsó részét újít-
ják fel, egy LEADER pályázat ke-
retében pedig elkészülhet a fornádi 
játszótér. 

Készül a Zöld Pont és Civilház
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Ütemezetten haladnak az oltások Tamásiban
A háziorvosok bevonásával zajlik a koronavírus elleni 
vakcinák beadása Tamásiban is. A város háziorvosai he-
tek óta akár hétvégén is oltanak, a lakosság pedig fe-
gyelmezetten, a korábbinál nagyobb oltási kedvvel vesz 
részt a folyamatban. 

Tamási mindhárom háziorvosi 
rendelője oltópontként működik, 
ez azt jelenti, hogy az orvosok 
megkapják a körzetükhöz tarto-
zó regisztráltak listáját, felveszik 
velük a kapcsolatot, időpontot 
egyeztetnek, majd beadják a védő-
oltást. Dr. Szatmári László házi-
orvos elmondta: természetesen ez 
többletmunkát jelent számukra, de 
mindannyian szívesen teljesítik ezt 
a feladatot, mert meggyőződése, 
hogy a koronavírus járványból a 
vakcina jelenti az egyetlen kiutat. 
• Milyen oltóanyagot használnak 
itt helyben?
 – Tamásiban jellemzően Moderna 

és AstraZeneca oltóanyagot kap-
tunk az elmúlt időszakban, de ol-
tottunk már a kínai Sinopharmmal 
és a Pfizer vakcinájával is korábban.
• Hogy lehet összeegyeztetni a 
napi betegellátást és az oltásokat?
 – A védőoltások megszervezése, 

beadása, és az azt követő admi-
nisztráció rendkívül sok időt vesz 
igénybe. Sokszor fordul elő, hogy 
egy telefonszámot többször is fel 
kell hívnunk, illetve nehéz azt ösz-
szeegyeztetni, hogy a háziorvosi, 

hétköznapi rutin is menjen, és a 
védőoltások is zökkenőmentesen 
haladjanak. Igyekszünk úgy szer-
vezni a folyamatokat, hogy ebből a 
páciensek semmit ne vegyenek ész-
re. A húsvéti hosszú hétvégén is ol-
tottunk, és ha kapunk oltóanyagot, 
akkor természetesen bármely másik 
hétvégén is ellátjuk ezt a feladatot. 
Tamásiban egyébként nagyon so-
kan regisztráltak, szerintem a vá-
ros jól áll a regisztrációs folyama-
tokban, most már azt mondhatom, 
hogy elegendő oltóanyagot is ka-
punk, így ütemezetten haladnak az 
oltások. 
• Kik segítik a munkájukat, az ad-
minisztrációt, a szervezést?
 – Kezdetben úgy gondoltuk, hogy 

megoldjuk saját magunk, de aztán 
összecsaptak a hullámok a fejünk 
felett. Segítséget kértünk az ön-
kormányzattól, a polgármester úr 
azonnal rendelkezésünkre állt, így 
foghattunk össze Czink Judittal, a 
művelődési központ vezetőjével, és 
munkatársaival. Rengeteget segí-
tenek nekünk, ők értesítik ki tele-
fonon a regisztrált oltakozni kívá-
nókat, nagyon precízen, táblázatba 

írják össze az oltópontra érkezők 
adatait. Ezúton is nagyon köszö-
nöm a segítségüket!
• Korábban, januárban, amikor 
beszélgettünk, azt említette, hogy 
arra számított, többen szeretné-
nek majd élni a védőoltás lehető-
ségével. Változott ez azóta? Nőtt 
az oltási hajlandóság?
 – Valóban, januárban egy kicsit 

elégedetlen voltam. Én szakmai 
szempontból figyelem az esemé-
nyeket, és akkor már látszódott, 
hogy jön egy harmadik hullám. Az, 
hogy ennyire durva lesz, hogy a brit 

mutáns a közép-és fiatal korosztályt 
is ilyen komolyan érinti majd, arra 
nem számítottam. Azonban a la-
kosság ezt érzékelte, hiszen figye-
lik a híreket, tájékozódnak, éppen 
ezért sokkal nagyobb már az oltási 
hajlandóság, aminek nagyon örülök. 
• Mi a tapasztalat, elfogadják a 
páciensek a felkínált oltást, vagy 
válogatnak? 
 – A telefonos értesítés során min-

denféle verzióval találkozunk. Mi-
vel az ország többféle helyről tudott 
beszerezni többféle technológiával 
készült védőoltást, ez lehetővé teszi, 
hogy a lakosság válogasson az oltó-
anyagok közül. Ezek a válogatási 
szempontok azonban sokszor nem 
szakmai szempontok, inkább vagy 
politikai, vagy érzelmi alapon tör-
ténnek. Én mindig próbálom szak-
mai szempontból elmondani, hogy 

kinek melyik védőoltást javaslom, 
de a döntés a páciensé. A tapaszta-
lat azt mutatja azonban, hogy döntő 
többségében elfogadják azt a vakci-
nát, amelyiket felajánljuk. 
• Jelenleg mely korosztály oltása 
zajlik Tamásiban, és a közeljövő-
ben kik számíthatnak arra, hogy 
megkaphatják az oltásukat?
 – Az oltási rendünk az idősebb 

korosztállyal indult, kezdtük a 80 
év, majd a 60 év felettiekkel, ez a 
korosztály már nagyrészt át van 
oltva. Most már a fiatalabb, közép-
korosztályt oltjuk, akik ugyancsak 
nagy számban regisztráltak, nagy 
örömünkre. Ami most némi gon-
dod okoz, az az, hogy jelenleg is 
nagyon sokan fertőzöttek, így az ő 
oltásukat az oltási rend alapján há-
rom hónap múlva tudjuk beadni, 
őket későbbi időpontban fogjuk 
megszólítani. Azt gondolom, hogy 
a következő hetekben az összes 18 
év feletti regisztrált lakost be tud-
juk oltani. Összességében az látszik 
most, hogy országos viszonylatban 
is egy-két hónap az az idő, amikor-
ra minden regisztráltat beoltunk, 
és utána egy szabadabb, boldogabb 
időszak következhet mindenki szá-
mára. Arra kérem azokat, akik még 
vacilálnak, vagy még nem regiszt-
ráltak, hogy tegyék meg, hogy mi-
nél hamarabb felvehessék a védő-
oltást, azt, ami épp rendelkezésre 
áll, hiszen mindegyik hatásos és 
biztonságos. 
Egy éve a mindennapjaink része a 
koronavírus, most már látszik a kiút 
a járványból, de ahhoz, hogy vissza-
kapjuk a régi, megszokott életünket, 
mindannyiunkra szükség van. 

Kérdőívet lehet kitölteni a gyógyfürdő 
fejlesztéssel kapcsolatban 

Ahogy arról a márciusi Ta-
mási Tájban beszámoltunk, 
Tamási Város Önkormány-
zata támogatást nyert a Ta-
mási Fürdő fejlesztésének 
előkészítésére. Most arra 
kérik az itt élőket, hogy 
töltsék ki azt a kérdőívet, 
mely lehetővé teszi, hogy 
közösen határozzák meg a 
fejlesztési irányokat.

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. 2011-ben sikerült a régi fürdő 
mellé egy új, fedett termálfürdőt 
építeni. Jellegzetessége, a gyógyvi-
zes medencék mellett élményme-
dencék is találhatóak az épületben. 
Mozgáskorlátozottak, kerekesszé-

kesek is tudják használni, család-
barát, különleges szaunavilággal. A 
gyógyfürdő most ötvenmillió fo-
rint támogatást kapott a Kisfaludy-
program keretében, hogy terveket, 
tanulmányt készítsenek a fejlesztése 
céljából. A fő célkitűzések közé tar-
tozik a medence, a lelátó, a szauna, 
az udvari gyeprész és a járdák fel-
újítása, egy komoly kerékpár tároló 
kialakítása is. Szállodává szeretnék 
tenni a közeli használaton kívü-
li iskolát, átfogó szállodafejlesztési 

programot szeretnének. A helyi 
vezetők bíznak abban, hogy a pan-
démia után gyorsan útjára indul a 
turizmus. A most közzétett kérdőív 
célja, hogy feltérképezzék a fürdő-
vel kapcsolatos fejlesztési igényeket, 
illetve, hogy az itt élőkkel együtt 
határozzák meg, hogy mely szolgál-
tatások bővítése, megújítása révén 
javulhat a vendégek elégedettsége. 
A kérdőív kitöltése 2 percet vesz 
igénybe, elérhető a város hivatalos 
oldalán, a www.tamasi.hu-n. 

Szatmári László háziorvos átveszi az AstraZeneca svéd-brit gyógy-
szergyár koronavírus elleni oltóanyagát Szabó Zsuzsannától, a Tolna 

Megyei Kormányhivatal munkatársától a Tamási Járási Hivatalban 2021. 
március 10-én. 

A legtöbb helyen online 
tartottak megemlékezést

Megyeszerte zajlottak a 
megemlékezések a korona-
vírus járványügyi szabályait 
betartva. Tamásiban csak-
úgy, mint az előző évben, 
idén sem lehetett megtar-
tani a fáklyás felvonulást. 

Városunkban – hazánk többi tele-
püléséhez hasonlóan – a járvány-
ügyi korlátozások miatt nem került 
sor március 15-én hivatalos, városi 
ünnepi megemlékezésre. Az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc 
173. évfordulóján az emlékezők ko-

szorú, virág, mécses elhelyezésével 
egyénileg róhatják le tiszteletüket a 
Kossuth téren található Petőfi-em-
léktáblánál. A Tamási Művelődési 
Központ online formában emléke-
zett meg a történelmi eseményről és 
a hősökről honlapján és közösségi 

oldalain. Porga Ferenc polgármes-
ter, Széles András alpolgármester és 
Gulyásné dr. Könye Katalin jegyző 
közösen helyezték el koszorúikat a 
katolikus temetőben, majd a Kos-
suth téren található Petőfi-emlék-
táblánál. 

Helyi védett értékek támogatására várják a pályázatokat 
A pályázat benyújtásának 
határideje április 16-a, 
idén egymillió forint tá-
mogatási összeg elnyeré-
sére van lehetőség. 

Tamási Város Önkormányzata 
arról tájékoztatta az ingatlantu-
lajdonosokat, kezelőket, haszná-
lókat, hogy a város képviselő-tes-
tületének a helyi védett értékek 
támogatásáról szóló vonatkozó 
rendeletében kapott felhatalma-

zás alapján a helyi védelem alatt 
álló értékek megóvása, állaguk 
megőrzése érdekében adható tá-
mogatás elnyerése céljából Tamá-
si Város Polgármestere nyilvános 
pályázatot ír ki. 
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2021. április 16. (péntek) 
12:00 óra. Az idei évben össze-
sen 1.000 000 forint támogatási 
összeg elnyerésére van lehető-
ség. A támogatás csak utófinan-
szírozással, az elvégzett munka 

igazolását követően folyósítha-
tó. Az elvégzett munkálatokról a 
számlákat legkésőbb 2021. szep-
tember 30-ig lehet benyújtani. A 
támogatás nem haladhatja meg 
az elvégzett munka igazolt költ-
ségének 50 %-át. Bővebb felvilá-
gosításért ügyfélfogadási időben 
(hétfő 10:00-12:00 és csütörtök 
10:-12:00) a Tamási Polgármes-
teri Hivatal Műszaki Hatósági 
Csoport (földszint 14. sz. iroda) 
munkatársához lehet fordulni. 
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A városvezetők a Petőfi-emléktábla előtt
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Vélemény

Húsvéti nyúl?! 
Hogyan kerül a húsvéti bárány, a 
húsvéti tojás, a húsvéti sonka vagy 
a húsvéti kalács mellé a húsvéti 
nyúl? A nyúl a zsidó gondolkodás 
szerint nem szakrális állat: az Ó-
szövetség a népi megfigyelés alap-
ján tisztátalannak tartotta, melyet 
emberi fogyasztásra alkalmatlan-
nak ítélt (Lev 11,6; MTörv 14,7). 

Az ókori görög gondolkodásban a 
nyúl a gyorsaság és az éberség jele 
volt. Tulajdonképpen ezt gúnyolta 
ki Ezópusz (†Kr. e. 564 k.) mese-
író (vö.: A teknős és a nyúl).
Az ókeresztény korból származik 
a Szent Jeromos (†420) áldozó-
papnak tulajdonított következő 
gondolatmenet. Eszerint a feltá-
madást leginkább a nyúl tavaszi 
szőrzetváltásához lehet hasonlíta-
ni. Az állat levedli a régi bundáját, 
és újat növeszt. A kereszténynek 
lelki érte-lemben kell hasonlóan 
viselkedni: „Ne hazudjatok egy-
másnak. Vessétek le a régi embert 
szoká-saival együtt, és öltsétek 
föl az újat, aki állandóan megújul 
Teremtőjének képmására a teljes 
megismerésig” (Kol 3,9-10).
Másrészt a nyúl a keresztény em-
ber igyekezetét is jelképezi. Ami-
kor a tapsifüles a hegy-nek fölfelé 
szalad, akkor hátsó hosszabb lá-
bainak köszönhetően gyorsab-
ban fut, mint az őt üldöző róka. 
A mindegyik lábára rövidvégtagú 
ravaszdi hiába akarja elkapni, nem 
tudja utol-érni. A keresztény em-
ber ugyancsak fölfelé tart, ahogy a 
húsvétvasárnapi szentlecke tanítja: 
„Ha tehát Krisztussal feltámadta-
tok, keressétek, ami fönt van, ahol 
Krisztus ül az Isten jobbján. Ami 
ott fönn van, arra legyen gondo-
tok, ne a földiekre. Hiszen meg-
haltatok, és életetek Krisz-tussal 
el van rejtve az Istenben” (Kol 
3,1-3). A keresztény is a „hegyre”, 
a mennybe tart. Ha a végső céljára 

irányítja tekintetét, akkor a sátán 
nem tudja elkapni.
Harmadszor, amilyen fürgén és 
vidáman szalad a kis nyuszi a ré-
ten, olyan gyorsan ter-jedt egykor 
Krisztus feltámadásának öröm-
híre az emberek szívében. „Mi-
lyen szép a hegyeken annak a lába, 
aki jó hírt hoz; aki békét hirdet, 

örömhírt hoz, és kikiáltja a szaba-
dulást” (Iz 52,7a). „Az Úr láttára 
öröm töltötte el a tanítványokat. 
(…) Boldogok, akik nem látnak, 
mégis hisznek” ( Jn 20,20b.29b). – 
Hirdeti ma is az Egyház minden 
népnek.
Végül ismert a nyúl szapora, ter-
mékeny természete. Kifejeződik 
ebben az élet tovább-adásának 
a vágya. Az Egyház is az életet 
akarja továbbadni: az örök élet-
re hív mindannyiun-kat. Az örök 
életre az újjászületés fürdőjében, a 
keresztségben kaptunk meghívást. 
Az ókeresz-tények emiatt hús-
vét éjszakáján ünnepélyes keretek 
között szolgáltatták ki a beavatás 
szentsé-geit (keresztség, bérmálás, 
Eucharisztia). Szépen hirdeti ezt 
számunkra a húsvéti örömének 
(lat. Exsultet): „E szentséges éj-
szaka száműzi vétkünket, lemossa 
minden bűnünket, a bűnbá-nók-
nak ártatlan szívet ad, a szomor-
kodóknak vigaszt kínál. Távol űzi 
a gyűlölködés átkát, és meghozza 
a békés egyetértést, a zsarnok gőg-
jét is fékezi”. Az ókori keresztelési 
medencékben (lat. baptisterium) 
emiatt ábrázolták a szőlőt evő nyu-
lat, mint a keresztség és az élet jel-
képét. Így már talán érthető, hogy 
nem is annyira keresztényietlen 
a nyúl megjelenése húsvétkor. E 
gondolatokkal tolmácsolom min-
denkinek: „Krisztus feltámadt! – 
Valóban feltámadt!”

Lovász Zsolt 
iregszemcsei plébános 

A szabadtéri tüzek megelőzhetőek
Közel félszáz esethez vonultak már Tolna megye tűzoltói az idei évben szabadtéri tűz-
esetekhez. Ezek döntő többségét emberi figyelmetlenség okozza. Akár egy el nem ol-
tott cigaretta is elég ahhoz, hogy nagy területen lángra kapjon az aljnövényzet. Ez azt 
jelenti, hogy kis odafigyeléssel ezek a tűzesetek megelőzhetőek. 

A Tamási Önkormányzati Tűzoltó-
ság a 2021-es évben már 12 szabad-
téri tűzesethez vonult, melyek nagy-
számban emberi gondatlanságból 
keletkeztek. Ezen tűzesetek közül 
voltak nagy kiterjedésű, magasabb 
riasztási fokozatot igénylő káresetek 
is. Külterületen jellemzően nádaso-
kat, fasorokat érintettek a tűzesetek, 
míg belterületen a kerti hulladék 
égetéséből adódtak – ismertette a 
Tamási Önkormányzati Tűzoltóság 
parancsnoka, Dubóczki Balázs.
 – A szabadtéri tűzesetek felszá-

molása jellemzően nagy energia 
befektetést követel a beavatkozó 
állománytól, hiszen sok esetben 
a helyszín gépjárműfecskendővel 
nem közelíthető meg, ezáltal az ol-
tóanyagot nem tudjuk közvetlenül 
a helyszínre juttatni – mondta. - 
Ezekben az esetekben kéziszerszá-
mok (szikracsapó, kapacs), valamint 
háti puttonyfecskendő segítségével 
folyik a kárfelszámolás. Ahogy már 
említettem is, az esetek nagy része 
gondatlanságból keletkezik, a tu-
lajdonosok nincsenek megfelelően 
felkészülve egy esetleges szélerősö-
désre, nem készítenek össze meg-
felelő kéziszerszámokat (lapát, ásó) 
valamint oltóvizet. Találkoztunk 
persze olyan esetekkel is, amikor 
mindezek rendelkezésre álltak, de 
a tüzelést végző nem tudta így sem 
megakadályozni a továbbterjedést. 
Szó esett arról is, hogy a jogszerű 
tüzelésnek három lehetséges for-
mája van. Az egyik a belterületen 
végezhető kerti hulladék égetése, 
amely a veszélyhelyzet megszűné-
séig a helyi önkormányzati rende-
letek szerint végezhető, ahol van 
ilyen rendelet; ahol nincs, ott ér-
telemszerűen nem lehet égetni. A 

veszélyhelyzet megszűnését köve-
tően tilossá válik ez a fajta tüzelési 
mód, ugyanis a környezetvédelmi 
törvény módosítása nem engedé-
lyezi. A másik égetési mód, melyet 
külterületen lehet végrehajtani, az 
úgynevezett irányított égetés, me-
lyet a terület tulajdonosa végezhet 
maximum 10 hektár egybefüggő 
területen a tűzvédelmi hatóság ré-
szére történő írásos bejelentést kö-
vetően, melyben meg kell jelölnie az 
égetés időpontját, helyét (koordiná-
ta vagy helyrajzi szám), terjedelmét, 
valamint az égetést végző elérhe-
tőségtét. A fenti bejelentést elekt-
ronikusan, a tüzelés megkezdése 
előtt 5 nappal az illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóságra 
kell megküldeni, Tolna megyében 
a Tolna Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóságra a tolna.ugyelet@
katved.gov.hu e-mail címre. Léte-
zik egy harmadik tüzelési mód is, 
amely tűzoltói szempontból ritkán 
szokott gondot okozni, ez pedig a 

„gasztronómiai” tüzelés (bográcso-
zás, szalonnasütés). Nyilván e te-
vékenységek végzése nem korláto-
zott saját ingatlanon, kijelölt erdei 
tűzrakó helyeken viszont nagyobb 
körültekintést igényel. Fontos, hogy 
szélcsendes időben rakjunk tüzet az 
e célra kijelölt helyeken, amennyi-
ben elhagyjuk a helyszínt, győződ-
jünk meg róla, hogy a tüzet meg-
felelően eloltottuk! 
Amennyiben valaki tüzet észlel, 
vagy az általa végzett égetés alkal-
mával elszabadul a tűz, haladékta-
lanul értesítse a 112-es segélyhívó 
számon a tűzoltóságot. Ha az eset 
külterületen helyezkedik el, próbál-
ja meg a lehető legpontosabban be-
határolni a helyszínt. Használható 
ehhez a ma már mindenki zsebében 
ott lapuló okos telefon, a GPS se-
gít abban, hogy a tűzoltó egységek 
a lehető legrövidebb időn belül el-
érjék a káreset helyszínét, ezáltal a 
további terjedést, károkozást miha-
marabb megszüntethessék.

A környezet és természet-
védelemről szóló 14/2000. 
(VI.5.) számú önkor-
mányzati rendelet alapján, 

az avar és kerti zöldhulladék ártal-
matlanítása elsősorban komposz-
tálással és ágdarálással történhet, 
illetve javasolják, hogy a lágyszárú 
növényeket helyezzék biológiailag 
lebomló zsákokba, vagy maximum 
70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű 
kötegekben kössék össze, melyet a 
Vertikál Nonprofit Zrt. a megadott 
időpontokban elszállít. 
Amennyiben a komposztálás, ág-
darálás vagy a hulladékszolgál-
tatóval történő elszállítás nem 

megoldható, úgy a kormány által 
kihirdetett veszélyhelyzet ideje 
alatt Tamásiban engedélyezett a 
kerti zöldhulladék égetés az alábbi 
feltételekkel: családi és kertes há-
zaknál zöld hulladékot égetni csak 
március 1. és április 30. valamint 
szeptember 1. és november 30. 
között, keddi és pénteki napokon 
lehet, 9:00 és 18:00 óra között. A 
füstképződés csökkentése érde-
kében a zöld hulladékot előzete-
sen szikkasztani, szárítani kell, és 
az eltüzelés csak folyamatosan kis 
adagokban történhet. Lakótelepe-
ken, társasházak területén a zöld 
hulladék égetése tilos.

A tamási tűzoltók Öreghenyén oltják a tüzet
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Használt sütőolaj begyűjtési pontok 
váltak elérhetővé Tamásiban

Tamási Város Önkormány-
zata megállapodást között 
a Biotrans Környezetirányí-
tási és Hulladékgazdálko-
dási Kft-vel, amelynek ré-
vén a város négy szelektív 
hulladékgyűjtő szigetén új, 
használt sütőolaj begyűjtő 
edényeket helyeztek ki. 

A gyűjtőedények az aláb-
bi helyeken találhatók: Jó-
zsef A. ltp. 9., József A. ltp. 
11., Móricz Zs. Ltp. 8. és 
Gárdonyi u. 24. A város-
vezetők kérik, hogy ezen 
sárga színű, oldalán matri-
cával megjelölt 240 literes 
edényekbe jól záródó mű-
anyag flakonokban, vagy jól lezárt 
konzerves üvegekben helyezzék el a 
háztartási használt sütőolajat. Más-
fajta olajszármazékot kérik, ne te-
gyenek a gyűjtőedényzetbe! 
A Biotrans Kft. lakossági használt 
sütőolaj begyűjtési programját a 
„CseppetSem!” program részeként 
szervezi meg. Bevezetésének oka 
az, hogy bár az elmúlt évtizedben 
történtek lépések a környezetet és 
az épített infrastruktúrát súlyosan 
szennyező anyag szelektív gyűj-
tésének elindítására, de a ritkásan 
kiépült rendszer alacsony hatásfo-
kú, azt szinte csak a kiemelkedően 
környezettudatos polgárok veszik 
igénybe. Ezért a „CseppetSem!” 
rendszer célja az, hogy minél több 
önkormányzat létesítsen a területén 
használt sütőolaj gyűjtő pontokat, 
hogy a lakosságnak minél kisebb 
erőfeszítésébe teljen az, hogy kör-
nyezetbarát módon helyezze el ezt 

a hulladékot. A 2020 szeptemberé-
ben indult program mára több mint 
500 településen nagy sikerrel mű-
ködik, most már Tamásiban is. 
A rendszer előnye, hogy a használt 
sütőolajat és sütőzsiradékot – több 
más rendszerrel ellentétben – nem 
önteni kell a gyűjtőedénybe, hanem 
PET-palackban vagy befőttesüveg-

ben kell behelyezni. Nem 
jelent problémát, ha az 
üveg összetörik, mert a tar-
talma a gyűjtőből akkor is 
kinyerhető. Mindemellett 
a rendszer előnye, hogy a 
hulladékot a gyűjtő cseré-
jével szállítják el az egysze-
rű ürítés helyett: a gyűjtő-
pontra minden alkalommal 

tisztított és fertőtlenített, új gyűjtő 
kerül. 
A „CseppetSem!” program által 
nyújtott új, lakóhelyi szinten el-
érhető szolgáltatás nyomán köz-
vetett gazdasági hatásokkal is szá-
molni lehet: a használt sütőolaj és 
sütőzsiradék nagy része eltűnik a 
csatornákból, így a magán- és köz-
csatorna-hálózat meghibásodási 
és rongálódási aránya csökken. A 
csatornahálózat falára tapadó anya-
gok kisebb mértékben lesznek je-
len – ezzel csökken a dugulások 
száma - valamint csökken az olaj 
és egyéb szennyeződések kölcsön-
hatása nyomán a beton- és fémele-
meket rongáló elegyek aránya is. A 
szennyvíztisztítók mentesülnek az 
olaj kiszűrésére fordított többlet-
energia-felhasználástól. Összessé-
gében pedig csökkenhet a csatorna-
rendszerekre és szennyvíztisztítók 
üzemeltetésére fordított összeg is.

Tavaszi köntösbe öltözik a város
A tavasz beköszöntével megkezdődik a város virágosí-
tása is. Varga Ágnesnek és csapatának rengeteg munká-
ja van abban, hogy Tamásiban évről-évre több és szebb 
virágot ültessenek ki, melyekben aztán nem csak az itt 
élők, hanem az ide látogatók, átutazók is gyönyörköd-
hetnek.

Varga Ágnes a Tamási Rádióban 
elhangzott interjú során elmondta: 
két szezonban termesztenek min-
den évben virágokat. Ősszel az őszi 
termesztésű, úgynevezett kétnyári 
virágokat termesztik, ilyen például 
az árvácska, melyek palántái au-
gusztusban érkeznek, és a Vágóhíd 
utcában található fóliasátraikban 
gondozzák őket, amíg kiültethetők 
nem lesznek. Az egynyári növények 
tavasszal érkeznek hozzájuk, eze-
ket nemrég palántázták: muskátlik, 
vinkák, petúniák, bársonyvirágok 
nődögélnek most, hogy aztán ki-
csit később beborítsák a várost. – A 
kezdet kezdetén, 2011-ben, amikor 
a START munkaprogram elindult, 
még 75 munkatárssal végeztük a vi-
rágosítást – emlékezett vissza Varga 
Ágnes. – Idén 29-en segítik a mun-
kát, ami egyfelől jó, hiszen a csök-
kenés azt jelenti, hogy a többség 
el tudott helyezkedni az elsődleges 
munkaerő piacon, amely a közfog-
lalkoztatás legfőbb célja volt mindig 
is. Másfelől sokkal több munkát je-
lent azoknak, akik jelenleg dolgoz-
nak a város különböző területein. 

Ha csak a növények gondozását 
nézzük, a parkok, ágyások virágai-
nak ápolása, metszése, gyommen-
tesítése márciustól egészen október 
végéig, november elejéig tart, és sok 
munkával jár. A kulcselem az öntö-
zés, ez nagy melegben naponta, két 
naponta szükséges, emellett még 
fontos a gyomtalanítás, valamint az 
elhalt, elszáradt virágok eltávolítása 
is, és sajnos az eltűnt virágok pót-
lása is feladat – ezt is meg kell em-
líteni. A köztéri viráglopások nem 
csak itt fordulnak elő, ez országos 
jelenség. Az elmondható, hogy itt 
nálunk a különleges, újfajta virá-
gok mindig „kelendőek”, említem 
például a hibrid dáliáinkat, gyönyö-
rűek a színeik, egyediek, mutatósak, 
az utóbbi időben ezek tűnnek el az 
ágyásokból. Érdekes módon az év-
ről-évre változik, hogy épp honnan 
szedik ki őket: miután egyre több 
területen vannak virágok, sőt, egyre 
több láda díszíti a várost, egyre több 
hely is van, ahonnan azt gondolják, 
észrevétlenül lehet hazavinni né-
hány növényt. Megmondom őszin-
tén, az a jobbik eset, ha valaki a sa-

ját kertjét díszíti vele, bár nyilván 
ez lopásnak számít, és tilos; ám az, 
hogy néhányan csak kitépik a virá-
got és ledobják a láda mellé, vagyis 
csak rongálnak, az teljesen érthetet-
len számunkra. Mi általában csak a 
végső állapottal szembesülünk, sok 
esetben szólnak járókelők, buszra 
várók, üzletek tulajdonosai, hogy 
reggelre mivel szembesültek, és 
ha tudjuk, orvosoljuk a problémát. 
Fájó szívvel tesszük meg, hiszen 
sok munkánk van abban, hogy a vá-
ros ilyen szép, virágokkal teli képet 
mutasson. Arra kérem azokat, akik 
épp látnak ilyen esetet, hogy szólja-
nak rá az illetőre, kérjék meg, hogy 
ne tegyen kárt a virágokban! Őriz-
zük, óvjuk ezeket a növényeket, hi-
szen sokan, sokat dolgoznak azért, 
hogy gyönyörködhessünk bennük. 
Amennyiben valaki az általunk ter-
mesztett növényekből szeretne, je-
lezzen felénk, hiszen áruljuk őket 
a piacon, a telephelyünkön is, meg 
lehet őket vásárolni. Ha valamelyik 
megtetszik, inkább keressenek ben-
nünket, de ne vigyék el a közterü-
letről őket! 
Varga Ágnes arról is beszámolt, 
hogy ősszel folytatódik az 1000 fát 
Tamásiba program, amelynek kö-
zel a felét tavaly teljesítették már. 
Rengeteg fát ültettek ki a városban, 
sőt, a lakossági felhívás is népszerű 
volt, mely során díszfákat lehetett 
igényelni az ingatlanok előtti köz-
területre. Az idén a tervek sze-
rint körülbelül négyszáz újabb fát 
ültetnek a közterületekre, és aki 
esetleg lemaradt a tavalyi akció-
ról, figyeljen, mert várhatóan idén 
is meghirdetik. Érdemes élni vele, 
hiszen ősszel is nagyon szép fákat 
osztottak ki, mind értékben, mind 
minőségben első osztályú fák ke-
rülhettek végleges helyükre, ame-
lyek nem csak az ott élőknek nyúj-
tanak kellemes látványt, hanem 
az utca, a város látképét is szebbé 
teszik. 

Telefonos csalók próbálkoznak 
a járvány idején

Tamásiban és Dombóváron is próbálkoznak a telefonos 
csalók, elképesztő új mesével, pénzbeli támogatás ígé-
retével akarják rászedni az állampolgárokat.

Tamási Város Önkormányzata 
arról számolt be hivatalos hon-
lapján, hogy az elmúlt hetekben 
több bejelentés érkezett, misze-
rint ismeretlen személyek telefo-
nos megkeresés alapján személyes, 
családra és pénzintézetre vonat-
kozó adatokat kérnek el arra hi-
vatkozással, hogy ezen adatok 
megadásával Tamási Város Ön-
kormányzata 50.000 forint támo-
gatást biztosít számukra. Felhívják 
a lakosság figyelmét, hogy az ön-
kormányzat nem nyújt telefonos 
megkeresés alapján támogatást, 
ilyen módon nem kér be adato-
kat az állampolgároktól. Az ilyen, 
vagy ehhez hasonló megkeresések 
nem az önkormányzat nevében 
és részéről történnek, azokhoz az 
önkormányzatnak semmilyen mó-
don nincs köze. Kérik, hogy senki 
ne adjon meg telefonon ilyen jel-

legű adatokat ismeretlen szemé-
lyek részére! Kérik továbbá azt is, 
hogy idősebb családtagjaik, illetve 
gyermekeik figyelmét fokozottan 
hívják fel a telefonos csalókra! 
Újabb módszerrel próbáltak meg 
átverni idős embereket Dombóvá-
ron is – tájékoztatott a Tolna Me-
gyei Rendőr-főkapitányság. Azokat 
a polgárokat, akiket hasonló módon 
próbáltak megkárosítani megye-
szerte, arra kérik, hogy tegyenek 
bejelentést. Egy dombóvári nő je-
lezte a rendőrségen, miután egy 
ismeretlen felhívta, hogy a helyi 
önkormányzat azzal igyekszik segí-
teni a vírushelyzetben, hogy 50 ezer 
forintot kap, aki koronavírus oltásra 
jelentkezik. A telefonáló azt mondta 
az asszonynak, hogy ehhez nem kell 
mást tennie, mint a bankszámla- és 
bankkártya adatait összekészítenie 
és egy borítékba tennie. Mindezek 

után a borítékot ki kell dobnia az 
ablakon, melyet a hivatal munkatár-
sai elvisznek. Az asszony hitt a csa-
lóknak, és az iratait még a beszél-
getés közben összeszedte, azonban 
közben megszakadt a vonal. A nőt 
így végül nem tudták megkárosíta-
ni. Az elmúlt hetekben több tucat, 
ehhez hasonló tartalmú bejelentés 
érkezett a Dombóvári Rendőrkapi-
tányságra. Három esetben a sértet-
tek át is adták adataikat a csalóknak, 
akik ezután több százezer forinttal 
károsították meg őket. A bejelen-
tések kapcsán indított nyomozás 
eredményeként a dombóvári rend-
őrök március közepén négy embert 
elfogtak. A csalásokat egy 26 éves 
pécsi férfi és 25 éves élettársa, va-
lamint egy 33 éves hegyhátmaróci 
lakos és 35 éves felesége követte el. 
Közülük hárman azóta letartózta-
tásban vannak. A rendőrök eddig 
háromrendbeli csalás bűntett és 20 
rendbeli csalás bűntett kísérlete el-
követésével gyanúsították meg őket.

Online bemutató a Tamási 
Galéria állandó kiállításáról
A művelődési központhoz 
tartozó Tamási Galéria a 
fennállása óta eltelt év-
tizedekben a város több 
helyszínén várta a láto-
gatókat. A Kultúrák Háza 
átadása óta a Szabadság 
u. 29/2 alatt tekinthetik 
meg a művészetkedvelők 
a havonta változó időszaki 
kiállításokat, mindig új al-
kotókat és műveiket meg-
ismerve. 

Czink Judit

A képző-, ipar-, fotó-, és népmű-
vészet kiváló képviselői mutatkoz-
tak már be a galériában, szűkebb 
és tágabb pátriánk művészei, szá-
mos esetben ország, sőt világszer-
te ismert és elismert alkotók, akik 
Európa és más kontinensek kiállí-
tótermeinek kínálatát is gazdagí-
tották már munkáikkal. A Tamási 
Galériában az időszaki kiállítások 
mellett állandó tárlat 
is várja a látogatókat. 
A tamási születé-
sű költő, író Könnyü 
László adományozta 
városunknak az ott 
látható alkotásokat, 
melyek kiemelkedő 

kulturális értéket képviselnek. A 
művek közt világhírű, hazai és 
nemzetközi művészek képei is 
megtekinthetők, hogy csak néhá-
nyat említsünk: Ripl Rónai József, 
Székely Bertalan, Bernáth Au-
rél, Renoir, Salvador Dali, Dürer, 
Vasarely alkotásai. Bízunk benn, 
hogy az itt élők közül sokan ke-
resték már fel a galériát és nem-
csak az időszaki kiállításokat te-
kintették meg, hanem az állandó 
tárlatot is. A művelődési központ 
munkatársai, annak érdekében, 
hogy minél többekben felkeltsék 
az érdeklődést a nem minden-
napi képzőművészeti anyag kap-
csán, rövid videót állítottak ösz-
sze, melyben az itt megtekinthető 
képek közül válogattunk. A videó 
elkészítésével kicsit pótolni sze-
rettük volna a kiállítások nélkül 
telt hónapokat, egyben felhívni a 
figyelmüket arra, hogy intézmé-
nyünk újbóli nyitását követően, 
ne hagyják ki programjaikból a 

Tamási Galéria fel-
keresését. Szeretettel 
várjuk majd Önöket, 
addig is gyönyörköd-
jenek a videón bemu-
tatott alkotásokban 
intézményünk Youtu-
be-csatornáján. 

Még nőnek a virágok, melyeket tavasszal ültetnek ki
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Termálfürdős érdekességek I.
Örményi Jánossal már-
ciusban a közelmúltban 
elkészült dr. Deák Gábor 
önéletrajzi, s méhészeti 
könyveiről beszélgettünk. 
János nem pihen, már ké-
szülőben van újabb írása, 
mely Tamási fürdőéletét 
igyekszik feldolgozni. Er-
ről beszélgetve olyan sok 
érdekeset mesélt eddigi 
anyaggyűjtéséből, hogy 
megkértük, havonta osszon 
meg néhányat velünk. 

 – Köszönöm, élek a lehetőséggel. 
Nem csupán tájékoztatni, szórakoz-
tatni kívánom a Tamási Táj Olvasót, 
hanem be is vonni a könyvkészítés 
munkájába. Köszönettel vennék 
minden olvasói észrevételt, ponto-
sítást, személyes visszaemlékezést, 
fotót, dokumentumot. Igyekszem 
olyan „előzeteseket” megosztani, 
amelyek talán kevésbé ismert in-
formációk, de olyanokat is, amelyek 
inkább derűt fakasztanak. Emlí-
tettem, hogy a polgármestereket is 
szeretném kikérdezni a fürdők kap-
csán. Gábor bácsit február végén 
újra megkerestem, hogy ezúttal csak 
a fürdős témáról, de már részleteseb-
ben beszélgessünk. Közreadok két 
részletet az elhangzottakból. Az első 
igazat ad azoknak, akik a ’60-as évek 
végi fúrás kapcsán kőzetréteg-ku-
tatást mondtak, de azoknak is, akik 
kőolajkutatást említettek nekem.
-„Igen régi élmények is vannak a tar-
solyomban, igaz, ezek nem a polgár-
mesterségem időszakához kötődnek. 
A Tamási Gimnáziumban a ’60-as 
években folyt szakközépiskolai ok-
tatás, melynek részeként gyakorla-
ti kertet működtettünk a mostani 
termálfürdő egy részén. A termálkút 
fúrása miatt át kellett helyeznünk a 
kertet a helyi termelőszövetkezet által 

biztosított új helyre. A mezőgazdasá-
gi szaktanárkollégákkal a területcsere 
megtörténtéig, a termések betakarí-
tásáig lehetőségünk nyílt a fúrás me-
netét nyomon követni.  Érdeklődő 
emberek lévén a kútfúrómesterrel is 
gyakran beszélgettünk. Arra a kér-
désünkre, hogy miért pont itt fúrnak, 
elmondta, hogy ennek geológiai oka 
van. A Mecsek őshegység 20-40 fo-
kos lejtéssel a föld alatt tovább foly-
tatódik, s mintegy 30-40 km-es suga-
rú körben terül el, hisz a talpazata az 
évmilliók során lesüllyedt. Az egyik 
végpontja Tamási környéke. A vég-
pontokon gyakran meleg vizű forrá-
sok találhatók, mert a süllyedés során 
alászorult vízrétegek itt törnek újra 
a felszín felé. Erre példa Harkány, 
Nagyatád, Igal, Dombóvár, Magyar-
hertelend, sőt a Duna másik oldalán 
lévő Dávod település, de még folytat-
hatnám a listát. Természetesen ez az 
őshegység maga alá temethetett ha-
talmas mennyiségű szerves anyagot 
is, amelyek az évmilliók során olajjá, 
gázzá alakulhattak. Ezzel a kőzet-
kutató fúrással ezt a föltételezett kő-
olajat, gázt keresték. A fúrás során 
bebizonyosodott, hogy kőolaj vagy 
földgáz ebben a térségben nem hal-
mozódott fel.”
A másikból kiderül, hogy az élelmes 
tamásiak, különösen a miklósváriak 
már a fürdő 1973-as megnyitása 
előtt élvezték a víz jótékony hatását.

-„A fúrótornyot leszerelték, de a 
helyén maradt egy kb. 10x10 m-es 
betonfelület, s egy földből kiálló 4 
m-es béléscső. Ehhez másfél méte-
res magasságban hegesztettek egy 
kivezető csövet, s ezen folyt ki po-
zitívan, vagyis szivattyúzás nélkül a 
több mint 50 fokos víz, mintegy 250 
l/perc vízhozammal. Csodájára járt 
a környező lakosság ennek a meleg 
vízáradatnak, amely akkor még egy 
nyílt földárkon keresztül folyt bele 
a Koppányba. Érdekes jelenség volt, 
hogy néhányan már akkor ebben az 
árokban kiadós iszapfürdőt vettek. 
1-2 év múlva benépesült az árok élő-
lényekkel, mocsári vízinövényekkel, 
kis halakkal, sőt piócákkal is. 
Ez utóbbiak vetettek véget az iszap-
fürdőzésnek. A helyi lakosok azon-
ban sajnálták elfolyni a kitűnő vizet, 
ezért a fúrótorony kerítését lebon-
tották, fóliával a betont letakarták, 
oszlopokkal leszorították, körbekerí-
tették, s így kialakult egy 8-10 cm-es 
„feszített vízfelület”. 
Ennek fő kezdeményezője Ludvig 
György Hársfa utcai és Hauszmann 
( János?) bácsi miklósvári lakosok 
voltak. A következő időszakban 
napközben, de főleg este telifeküd-
ték a környékbeliek a vízfelületet, 
mint a fókák a jégtáblákat. Én is 
sűrűn megfordultam a fürdőzők kö-
zött. Gyakran várakozni kellett egy-
egy felszabaduló helyre.”

Megalakult a Tamási 
Állatvédő Egyesület

Évek óta fáradhatatlanul dolgozik egy maroknyi állat-
szerető ember azon, hogy a bajban lévő, utcán talált, 
gazdátlan állatokat biztonságba helyezzék, és felelős 
gazdákhoz juttassák. Munkájukat sokan támogatják 
helyben, ez is ösztönözte őket arra, hogy hivatalos kere-
tek között folytassák tevékenységüket.

Hogy mi vezetett az egyesületté válás-
hoz? Rengeteg papírmunka, sok utána 
járás – mondta nevetve Kovács Anett, 
a frissen megalakult Tamási Állatvé-
dő Egyesület elnöke. – De igazából 
bennünk, tenni akarókban érett meg 
a gondolat, hogy valóban képesek va-
gyunk rá, ezt akarjuk, és belevágunk. 
Jelenleg 12 főből áll az egyesületünk, 
és természetesen várjuk a csatlakozó-
kat, örülünk minden segíteni vágyó-
nak. Célunk, feladatunk elsősorban 
a gazdátlan állatok szerető gazdához 
juttatása, és addig, míg ez megvalósul, 
szeretnénk róluk megfelelő körülmé-
nyek között gondoskodni. Ehhez van 
szükségünk a helyi állatszerető em-
berek segítségére, hiszen nélkülük mi 
sem tudunk hatékonyan tevékenyked-
ni. Azért is hoztuk létre az egyesületet, 
mert így egyrészt hivatalossá, másrészt 
könnyebbé válik az adományok gyűj-
tése. Egyelőre adó 1% gyűjtésére nem 
vagyunk jogosultak, de bárki támogat-
hat bennünket bankszámlánkra uta-
lással, vagy licit tárgyak felajánlásával, 
de kereshetnek minket telefonon, 
üzenetben is, ha például élelemmel, 

felszerelésekkel szeretnék segíteni a 
munkánkat. 
Amellett, hogy az egyesület fő cél-
kitűzése a gazdátlan állatok problé-
májának térségi megoldása, fontos 
hangsúlyt fektetnek az ivartalanítás 
népszerűsítésére, a felelős állattartás 
hangsúlyozására, örökbefogadói na-
pok, bemutatók szervezésére, sportna-
pokra, gyermekrendezvényekre, sőt, a 
távlati tervek között szerepel egy állat-
otthon kialakítása és működtetése is. 
 – Rengeteg tervünk van a jövőre néz-

ve – mondta Kovács Anett. – Most 
azon dolgozunk, hogy megfelelő kap-
csolatokat alakítsunk ki a munkánkat 
segítő hivatalos szervekkel: jegyzők-
kel, rendőrséggel. Bízunk benne, hogy 
nagyban segítik majd a tevékeny-
ségünket. Szeretnénk, ha egy olyan 
egyesületet működtethetnénk, ahol a 
tagok egyként állnak oda, ha feladat 
van, támaszai egymásnak, és minél 
szélesebb körben tudják népszerűsíte-
ni a felelős állattartást. Bízom benne, 
hogy sikerül elérni a kitűzött célokat, 
és egyre kevesebb gazdátlan állattal ta-
lálkozunk majd Tamási utcáin. 

Kihirdették a II. Online Mesemondó Verseny díjazottjait 
Az elmúlt hetekben meg-
rendezte a Tamási Művelő-
dési Központ második on-
line mesemondó versenyét 
alsó tagozatos gyermekek 
részére, mely az idei évben 
is hatalmas sikert aratott.

Kuvik Kitti

A verseny a „400 éve született La 
Fontaine” címet kapta, melyre a leg-
kedvesebb La Fontaine meséikkel 
nevezhettek a gyermekek. A zsűri 
értékelése mellett a látogatók is le-
adhatták szavazataikat a legjobban 
tetsző mesékre. Az online program 
az idei évben is hihetetlenül népsze-
rű volt, háromszor annyi jelentkező 
meséjét hallhatták és nézhették meg 
az érdeklődők, mint tavaly. A mű-
velődési központ Facebook oldalán 
70.000 látogató nézte meg ezt az egy 
posztot és a hozzá kapcsolódó galé-
riát és videókat, a leadott szavazatok, 
lájkok száma pedig közel 8.000 volt 
a pályázat lezárásáig. Nem is beszélve 

a megszámlálhatatlanul sok megosz-
tásról, az ott szereplő lájkokról, kom-
mentekről!
A kiírásnak megfelelően, a közön-
ségdíj szempontjából kizárólag a 
művelődési központ oldalán leadott 
voksok számítottak! A beérkezett, 
jobbnál jobb videók az idei évben 
igazán nagy fejtörést okoztak a zsű-
rinek, talán az eddigi legszorosabb 
mesemondó versenyt tudhatják 
maguk mögött a szervezők.  Bár az 
eredeti terv az volt, hogy az 1-2. év-
folyamos korcsoportot egyben díjaz-
zák, de annyi ügyes mesemondóhoz 
volt szerencséjük, hogy a zsűri csak 
úgy tudta meghozni döntését, hogy 
végül az 1. és a 2. évfolyamban kü-
lön-külön is hirdettek első, második 
és harmadik helyezettet. A 3-4. év-
folyamos korcsoportban pedig, aho-
gyan tervezték is, egyben értékelték 
a 3. és a 4. osztályos mesemondókat.
A díjazottak névsorát az alábbiak-
ban olvashatják. A szervezők, az 
elkövetkezendő napokban minden-
kivel külön felveszik a kapcsolatot, 

hogy megbeszéljék az emléklapok, 
oklevelek és a díjak átadását. 
Néhány, a nemes vetélkedésre je-
lentkezett kisdiák mesemondása 
– szülői kérésnek megfelelően, ezt 
tiszteletben tartva – nem került fel 
az internetre, az ő produkciójukat a 
zsűri természetesen értékelte, de a 
közönségszavazásban értelemsze-
rűen így nem vettek részt. 
Köszönjük szépen Szabó-Bakos-
né Rosta Margit és Berkesné Imre 
Erika segítségét, együttműködését, 
Kuvik Kittivel kiegészülve ők alkot-
ták a zsűrit. 
Ezúton is szeretnék megköszönni 
a művelődési központ munkatársai, 
hogy ennyi, ügyesebbnél ügyesebb 
kisiskolás mesemondását hallhat-
ták, és bíznak benne, hogy a követ-
kező mesemondó versenyen már 
nem csak az online térben találkoz-
hatnak a gyerekekkel.
A művelődési központ munkatársai 
ezúton is szívből gratulálnak a me-
semondó gyerekeknek!

Íme a díjazottak névsora:
1. évfolyamos korcsoportban:
I.: Komáromi Zsóka, Béri Balogh 
Ádám Katolikus Általános Iskola 
II.: Dobrovich Flóra Lili, Béri Ba-
logh Ádám Katolikus Általános Iskola

III.: Belina Emma, Würtz Ádám 
Általános Iskola és AMI 
2. évfolyamos korcsoportban:
I.: Lehr Szófia, Würtz Ádám Álta-
lános Iskola és AMI 
II.: Szántó Csanád, Béri Balogh 

Ádám Katolikus Általános Iskola
III.: Kocsis Benedek, Béri Balogh 
Ádám Katolikus Általános Iskola
1-2. évfolyamos korcsoport közön-
ségdíjasa: (447 szavazat): Csepregi 
Ádám (2.o.), Szakcsi Általános Is-

kola
3-4. évfolyamos korcsoportban:
I.: Cer Lorna (4.o.), Würtz Ádám 
Általános Iskola és AMI
II.: Laufer Jázmin Rebeka (3.o.) 
Iregszemcsei Deák Ferenc Általános 

Iskola Magyarkeszi Tagintézménye
III.: Mikes Karina (3.o.), Kurdi 
Körzeti Általános Iskola
Közönségdíj: (533 szavazat): Szan-
csik Jázmin (4.o.), Kurdi Körzeti 
Általános Iskola

Az ülőpados medencék 1973-ban
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Tamási diák rajza lett a közönség kedvence
Jó úton! című rajzával sze-
repelt kiválóan a Magyar 
Közút „Álomút” című ver-
senyén Pál Zsombor, a ta-
mási Béri Balogh Ádám 
Katolikus Általános Iskola 
2. a osztályos tanulója. A 
kisdiák elmondta, egy ideig 
titokban szerette volna tar-
tani diáktársai előtt, hogy 
az egész osztályát el tudja 
vinni egy nyereménykirán-
dulásra.

TEOL

A tamási Pál Zsombor szerette vol-
na az osztálytársait meglepni azzal, 
hogy indult a Magyar Közút verse-
nyén, majd azt meg is nyerte. – Csak 
még idő előtt megtudták, de így is 
nagyon örültek – mondta a kisdiák.
Zsombor édesanyja, Pál-Kulman 
Rita hozzátette, szemtanúja volt, 
ahogy a katolikus iskola diákjai ug-
ráltak, ölelkeztek, ölelgették a fiát 
az intézmény udvarán. Közönség-
díjas lett egy olyan szintű összefo-
gásnak köszönhetően, amelyben az 
iskola vezetése, tanári kara, szülői 
közössége, de a tamási és a paksi 

rádió is részt vett. Ezerkilencszáz 
szavazatot gyűjtöttek össze a Ma-
gyar Közút közösségi oldalán. Pál 
Zsombor nyereménye egy osztály-
kirándulás a Kiskőrösi Úttörténeti 
Múzeumba. Osztályával megte-
kintheti Petőfi Sándor szülőházát, 
várostörténeti sétán vehet részt, 
kalandozhat a János Vitéz Láto-
gatóközpontban. Az osztálykirán-
dulással díjazott alkotása ráadásul 
egy évig látható lesz az iskolájához 

legközelebb eső közutas mérnök-
ség útellenőr-autóján is.
– Zsombor az apukájától örökölte 
a rajztehetségét. Több rajzpályáza-
ton vett már részt, elsős kora óta 
versenyez, és végül azt gondoltuk, 
hogy országos szinten is megmé-
rettetjük. A rajza elkészítése előtt 
átnéztük a tavalyi győztesek mun-
káit. Mivel azokban a kiírásban 
szereplő környezetvédelem téma 
nem jelent meg, ezért azt válasz-

tottuk. Zsombor műszaki beállí-
tottságú, a gépek rajzolása benne 
van a kisujjában, számára ez köny-
nyű feladat volt, de a környezettu-
datosságot megjeleníteni már ne-
hezebb. A rajza egy hétig készült. 
Annak bal oldalán felül füstölgő 
autó, erdőtüzek és egy zsákutca 
tábla jelzi, hogy az nem a helyes út. 
Ahogy haladunk tovább az úton, 
már megjelennek a Közút szezo-
nális munkái, a kép jobb oldalának 
alsó sarkán pedig egy elektromos 

autó, töltőállomás, a környezet-
tudatosság egyirányú utcája talál-
ható. A rajz készítése közben „rá-
mentünk” a kontúrokra. Zsombor 
a filctollal nem szívesen bánik, de 
mivel kisméretűek voltak a jármű-
vek, ezért ezt is be kellett vetnünk 
– mondta az édesanyja. 
A tamási kisdiák rajza januárban 
készült, és a szülei sokat kínlód-
tak azzal, hogy fel tudják tölteni a 
Magyar Közút közösségi oldalára. 
Csak az utolsó napokban derült ki 
a számukra, hogy sikerrel jártak. 
Nemrég telefonon is értesítették 
őket a nyereményükről. Amint a 
vírushelyzet engedi, a tamási kato-
likus iskola már szervezheti is az 
osztálykirándulást. Akár a jövő évre 
is, a nyeremény ugyanis nem évül el.
Az idei évi Magyar Közút rajzpá-
lyázat ezerháromszáz általános is-
kolás gyereket ihletett meg. A zsűri 
előzetesen öt kategóriában hirdetett 
győztest, majd egy külön közönség-
díjas szavazást indított, majd továb-
bi száztizenkilenc rajzot díjaztak. 
A versenyre felkészülést segítő pe-
dagógusok közül a tíz legkiemelke-
dőbbet is külön elismerésben része-
sítették.

Nemzetközi megmérettetésen is sikeresek
Márciusban két nemzetközi 
zenei versenyen is eredmé-
nyesen szerepeltek váro-
sunk zeneiskolásai.

Ótus László

Az idei tanévben első alkalommal 
rendezett a Bajai Liszt Ferenc 
Művészeti Iskola Nemzetközi 
Zongoraversenyt „Zongorame-
sék” címmel. A verseny online 
zajlott, videó felvételek bekül-
désével. A kötelező mesedara-
bok mellett lehetőség nyílt saját 
szerzemények bemutatására is. 
Közel 200 zongorista nevezett 
a versenyre. A Tamási Művé-
szeti Iskolát Antal József három 
növendéke képviselte színvona-
las produkciókkal. A zsűri Büki 
Lenke Flórát és Simon Andrást 
ezüst,  Kocsis Benedeket bronz 
minősítéssel jutalmazta. S. And-
rás és K. Benedek a kötelező da-
rab mellett saját szerzeményüket 
is bemutatták. 
Budapesten rendezték meg a III. 
„Wiener Klassiker” nemzetkö-
zi zenei versenyt. Ez a verseny is 
online formában került megren-
dezésre. Tolnai Dóra, aki a művé-
szeti iskola 3. osztályos fuvolista 
és a Béri Balogh Ádám Katolikus 
Gimnázium 6/a osztályos tanu-
lója, 80 pontot kapott a nemzet-
közi zsűritől, s ezzel 3. helyezett 
lett. Dóri fuvola/A korcsoportban 
indult a versenyen. Kötelező mű 
nem volt, két különböző karak-
terű művet kellet feltölteni egy 
nyilvános videó megosztó portálra 
és tartani kellett a megadott idő-
keretet. Dórinak ez volt az első 
ilyen versenye, ahol kiváló telje-
sítményével és dobogós helyezé-
sével bizonyította rátermettségét. 
Cseke István kísérte zongorán, 
akinek ezúton is köszönjük a köz-
reműködést. 

Nagyon jó eredménynek tartom, 
hogy a zeneművészeti ág egyre több 
tanulója sikereket ér el immár nem 
csak országon belüli, hanem nem-
zetközi versenyeken is. Ezek a nem-

zetközi porondon elért eredmények 
is erősítik a városi művészeti iskola 
presztízsét és biztató jövőképet mu-
tatnak. Érdemes a gyerekeknek ide 
beiratkozni, s itt tanulni. 

Antal József és növendékei

Ótus László és Tolnai Dóra

Elégették a Kisze-babát
Régi hagyományt ápoltak 
az Aranyerdő Óvodában: 
az idén a járvány miatt 
csoportszinten égették el 
a Kisze-babát az ovisok, 
szemben a korábbi évek 
rendezvényeivel, amikor 
az óvoda udvarán a gyere-
kek, óvodapedagógusok, 
szülők közösen temették 
a telet.  

Gombos Renáta

A kiszehajtás, kiszejárás, kisze-
hordás virágvasárnapi leány-
szokás a magyar nyelvterület 
néhány részén: a kisze több-
nyire menyecskének öltöztetett 
szalmabáb, melyet kici, kiszőce, 
kicevice, banya néven is emle-
gettek. A bábu a különböző ma-
gyarázatok szerint a tél, a böjt, 
a betegség megszemélyesítője 

lehetett. A lányok énekszóval 
vitték végig a falun, majd a falu 
végén vízbe vetették, vagy elé-
gették, hogy ezzel is távol tart-
sák – „kivigyék a faluból a dö-
göt”, vagyis a betegséget és a 
rosszat.
Több éve az Aranyerdő Óvodában 
is hagyomány a gyerekek, szülők, 
népzenészek kíséretében elégetni 
a „banyát”, ami sajnos a pandémia 
miatt ezúttal elmaradt. Az idén 
csoportszinten igyekezték ezt a 

néphagyományt feleleveníteni. A 
gyerekek az óvó nénik segítségével 
rongybabákat készítettek. 
A Süni csoport énekszó mellett 
a folyóba dobta, a Méhecske cso-
port körbe táncolva elégette a Ki-
sze-babát, hogy ezzel is kiűzzék a 
betegséget (főleg a korona vírusra 
koncentráltak), és végre jöjjön a jó 
idő. 

Pál Zsombor nyertes rajza
A kisfiú rajzolás közben
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Elindult varázslatos útján a 
Művház Mesék sorozat

Újabb online programba 
kapcsolódhatnak be a mű-
velődési központ meseked-
velő látogatói.

Kuvik Kitti

Egy fa keret az asztalra helyezve. 
Vajon mit rejthet ez a csodadoboz? 
Egytől egyig kedves és szórakozta-
tó meséket, melyek biztosan mo-
solyt csalnak mindenki arcára. 
A művelődési központ munkatár-
sainak papírszínházas előadásaiban 
hallhatnak ismert és közkedvelt, va-
lamint kevésbé ismert, mégis lenyű-
göző meséket az intézmény online 
látogatói. Az igen népszerű Papír-
színház, a mesekönyveket mintegy 
színházzá alakítja, még inkább fel-
keltve ezzel a nézők érdeklődését. 
A fakeretben mozgatható nagy-
méretű lapok segítségével és moz-
gatásával, az ebből eredő játékkal és 
drámai hatással, a művelődési köz-
pont munkatársai online színházi 
élménnyé változtatják a hagyomá-
nyos meseolvasást.
Ajánlják a meséket kicsiknek és na-

gyoknak egyaránt, hiszen 
kedves program lehet 
egy-egy mese megtekin-
tése akár az egész család-
nak. Ha valaki épp egy 
bűbájos esti mesére vágy-
na, vagy az online iskola 
után pihennének kicsit a 
gyerekek, csak kattintsa-
nak a művelődési központ 
YouTube csatornáján ta-
lálható videókra, melyben 
minden alkalommal más-
más művházas mesél az 
oda látogatóknak. A me-
sék között megtekinthető 
már egy bűbájos macska 
napja, mely tele van vi-
dámsággal és érdekes 
emberekkel; a mindenki 
által jól ismert kiskakas 
és az ő gyémánt félkraj-
cárjának története, s több 
közismert népmese is. A 
papírszínházas mesék re-
pertoárja folyamatosan 
bővül, tartsanak velünk a 
Művház Mesék varázsla-
tos útján.

Fenyő Dániel a dobogó legtetején
A Tamási Koppány Sport-
egyesület sportolói gőzerő-
vel készülnek az előttük álló 
feladatokra, az előírásokat 
betartva a mindennapos 
edzések is biztonságosak, 
mivel a súlyemelés jellem-
zően nem kontakt sportág. 

A hazai erőpróbák sorában már-
cius 6-án a X. Savaria Kupa orszá-
gos verseny következett a HVSE 
sportkomplexumban. - Fenyő Dá-
niel junior versenyzőnk egy súly-
csoporttal lejjebb, a 67 kilóban in-
dulva nyerte meg a versenyt, és a 
junior korosztály abszolút legjobb-
jának járó díjat is ő nyerte el 240 
kg-os összetett eredménnyel. A 
Szaúd-Arábiában megrendezendő 
junior világbajnokságot júniusra 
halasztották. Ide Fenyő Dánielt 
nevezte a Magyar Súlyemelő Szö-
vetség. Dani már nagyon várja a 
lehetőséget, hogy nemzetközi ver-

senyeken is bizonyíthasson a hazai 
nemzeti bajnokságok mellett. A 
belföldi erőpróbák közül a kétna-
pos  budapesti Iskolás OB követ-
kezik április 24-25-én. A verseny 
célja, hogy felmérje az ország is-
koláskorú súlyemelő utánpótlását. 
A tamási csapatból minden kor-

osztályban indul versenyzőnk, a 
serdülőknél Orsós Máté (61 kg) és 
Lőrincz Dávid (67 kg), az ifjúsági-
aknál Barkóczi Valentina (71 kg), a 
junioroknál Orsós Richárd (67 kg) 
és Fenyő Dániel (73 kg) – vázolta a 
közelgő terveket a súlyemelő szak-
osztály edzője, Bachmann Béla. 

Futballmárcius
Márciusban - a játékveze-
tők mellett - többször a 
vírushelyzet írta a jegyző-
könyveket.

Tamási 2009 FC

Megye I-es csapatunk ugyan le-
játszotta első márciusi mérkőzését 
a Dombóvár ellen (2-2), azonban 
először a Bátaszék, majd a Bony-
hád is lemondta aktuális mérkőzé-
seit, így többhetes „kényszerszünet” 
várt labdarúgóinkra. U19-es fia-
taljaink folyatták remek győzelmi 
sorozatukat. A Dombóvárt 1-0-ra, 
a Tevelt 4-1-re, a Kakasd csapatát 
pedig 17-2!-re győzték le, míg a 
Bátaszék elleni mérkőzés elmaradt. 
Immár tetemes előnnyel, tovább-

ra is veretlenül állnak a tabellán a 
rivális Dombóvár előtt. A góllövő 
listát is fiataljaink vezetik - Hor-
váth Krisztofer 25 gólos, őt Buko-
vics Dániel követi 20 találattal. A 
terembajnokságok szüneteltetésével 
Sipos Norbert utánpótlás korú ta-

nítványai továbbra is minitornákon 
edződnek. Ezúttal a Kaposvár és 
az Újpest U12, U13-as korosztályú 
csapatival mérkőztek, és szereztek 
remek tapasztalatot. Folytatás ápri-
lisban - sajnos továbbra is zárt ka-
puk mögött.

Tamási ezüstérem is született 
a szombathelyi dobó ob-n

Március első hétvégéjén szép, napsütéses időben került 
sor a Téli Dobó Magyar Bajnokságra - számol be róla a 
TEOL.

A Szombathelyen megrendezett 
versenyen felnőtt és U16 korosz-
tályban osztottak bajnoki címeket. 
A dobók első fontos megméretteté-
sén jó eredmények születtek a ma-
gyar élvonal részvételének köszön-
hetően, és ebben a jó mezőnyben 

tamási éremnek is örülhettünk. A 
Tamási TAM-BAU AC nehézatlé-
tái ilyenkor, mondhatni szinte már 
hazajárnak az Alpokaljára. Lacza 
András csoportja idén sem szakított 
a hagyományokkal, hiszen éremmel 
tértek vissza a megyébe. A felnőtt 
férfiak diszkoszvetésében Sólyom 
László képviselte a tamási színeket, 
a 27 esztendős versenyző az első so-
rozatban 51 méter 98 centiméterre 
repítette a kétkilós szert, ami egy-
ben az egyéni legjobb eredménye 
is. Bár a hátralévő öt sorozatban a 

versenybírói döntésekkel hadakozva 
nem sikerült javítani (három kísérle-
te is érvénytelen lett), így is a dobo-
gó második fokára állhatott fel. Az 
U16-os fiúk csoportjában diszkosz-
vetésben hatodik lett Beke Zétény 
40,28 méterrel, kalapácsvetésben pe-

dig negyedik 52,24 méterrel. Kótai 
János diszkoszvetésben 13. lett. 
Az U18-as és U20-as Téli Dobó 
OB-n a Tamási TAM-BAU AC fia-
taljai „bronzosan” szerepeltek. A 18-
19 évesek kalapácsvetésében Lipők 
Dávid második sorozatban az idei 
legjobbját érte el a hatkilós szer 57,25 
méterre való repítésével, megszerezve 
ezzel a harmadik helyet. Klubtársa, 
Jankó Dominik 51,12 méterrel ötö-
dik, Illés Dorián 37,11-gyel tizedik 
lett. Az U18-asok között Jankó Sza-
bolcs 38,37 méterrel tizedik lett.

Az U13-as csapat és edzőjük, Sipos Norbert

Lipők Dávid a harmadik helyet 
szerezte meg

Növekszik az erdeink területe
Az Agrárminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó állami erdőgazdaságok Kaán Károly Országos 
Erdőtelepítési Mintaprogramja 2021 tavaszán is foly-
tatódik. 

Célja nemcsak az erdőterület köz-
vetlen növelése, hanem a jelentős 
széndioxid megkötés mellett a fi-
gyelemfelhívás is. A klímaváltozás 
kihívásaira az erdőgazdálkodás ha-
tékony válaszokat képes adni. Jelen-
leg az erdőgazdálkodás az egyetlen 
olyan hazai ágazat, amely szénel-
nyelő, vagyis több szenet nyel el, 
mint amennyit kibocsát. A 2019-
ben megkezdett program 3-5 év 
alatt 25.000 hektáros erdőterület 
növekedést eredményezhet orszá-
gosan. Ennek részeseként a Gyulaj 
Erdészeti és Vadászati Zrt. Tolna 
megyében ez év tavaszán 4 község-
határban 10 erdőtelepítendő terüle-

ten dolgozik, melynek során 14 fafaj 
közel 58.000 darab csemetéjét ülteti 
el a változatos, elegyes, őshonos fa-
fajokból álló, új erdők reményében. 
A program részeként - a minta-
erdősítéseken kívül - a természetes 
önerdősülések kiegészítő pótlása, 
állománynevelése és erdővé alakítá-
sa is célja a társaságnak. Nemes és 
hálás feladat az ún. Újszülöttek Er-
deje nevű kampányban való részvé-
tele a Gyulaj Zrt.-nek, melynek so-
rán minden megelőző évben Tolna 
megyében született gyermek után 
10 darab facsemetét ültetnek a picik 
tiszteletére az újszülöttek erdejében, 
most Lengyel községhatárban.

Sólyom László ezüstérmet szerzett

Fenyő Dániel ismét a legjobbnak bizonyult
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Rajzpályázat és online kiállí-
tás a művelődési központban

A Tamási Művelődési Köz-
pont meghirdette az idei év 
első, tavaszi, online rajzpá-
lyázatát óvodás és általános 
iskolás gyermekek  részére 
„A tó és a tópart lakói” cím-
mel. 

Haás Mária

A tavalyi évhez hasonlóan, most is 
örömmel fogadjuk a szebbnél szebb 
alkotásokat, melyek bármilyen sza-
badon választott technikával készül-
hetnek, a vízben és a tóparton élő 
állatokról és növényekről. A művelő-
dési központ folyosógalériáján zajló 
kiállítási forma helyett, ismét online 
kiállítást hozunk létre és a verseny is 
intézményünk Facebook oldalán ke-
rül majd megrendezésre. Ez a forma 
a megtekintésen túl lehetőséget ad 
arra is, hogy a különböző korosztá-
lyokban – a háromtagú zsűri értéke-

lésén túl – közönségdíj is kiosztásra 
kerülhessen. A beérkezett rajzokat 
név nélkül, korosztályonként album-
ba rendezzük, oldalunk látogatói pe-
dig a legjobban tetszőkre egy-egy 
„like” nyomásával szavazhatnak. 
A pályamunkákat beszkennelve, 
vagy lefotózva kérjük beküldeni a 
Tamási Művelődési Központ e-mail 
címére: tmk7090@gmail.com, vagy 
Facebook oldalára https://www.fa-
cebook.com/tamasimuvhaz/ küldött 
üzenetben. 
A képek küldésekor, az üzenetben 
írják meg a készítő gyermek ne-
vét, osztályát és iskolájának vagy 
óvodájának nevét. Kérjük, a rajzon 
ne kerüljön feltüntetésre a pályá-
zó gyermek neve, így is biztosítva a 
pártatlan zsűrizési folyamatot. Izga-
tottan várjuk az alkotásokat, bízunk 
benne, hogy ismét nagyon sokan 
vesznek részt a pályázatban és a kö-
zös játékban! 

Az erdők megőrzése az egészségünk 
és társadalmi jólétünk alapja 

Erdők helyreállítása: út a felépüléshez és jóléthez az idei 
Erdők Világnapja mottója. 2021-ben az Erdők Világnap-
ja arra hívja fel a figyelmet, hogy megőrzésük az egész 
világon az egészségünk és társadalmi jólétünk alapját 
jelenti: nincs jövőnk az erdő nélkül. 

Az elmúlt évben a Gyulaj Erdésze-
ti és Vadászati Zrt., több mint 330 
ezer m2 új erdőt telepített, közel 300 
ezer darab facsemete elültetésével a 
Kaán Károly Országos Erdőtelepí-
tési Program keretében – áll a Zrt. 
közleményében. 2020-ban az éves 
erdősítési munkák keretein belül 
több mint két és fél millió új cseme-
te került kihelyezésre, vagy magonc-
ként fejlődött ki az erdőterületeiken. 
Az anyaállományokról lepottyant, 
valamint a több mázsa elvetett mak-
kokból már felnövekvő csemeték fo-
lyamatosan törekszenek a fény felé. 
Az inváziós, behurcolt fajok irtása 
folyamatos, az ellenük való véde-
kezésre kiemelt figyelmet fordít a 
Gyulaj Zrt., hiszen az erdők ökoló-
gia egyensúlyának fenntartásához ez 
elengedhetetlenül szükséges.
A felháborító szemetelés és az il-

legális hulladéklerakás óriási mér-
tékű felelőtlenség. Remélhetőleg a 
törvény szigora és a szemléletváltás 
csökkenti, és lassan megszűnteti 
ezt a tevékenységet. A természetes 
környezetet pusztító emberek tevé-
kenysége miatt a Gyulaj Erdészeti 
és Vadászati Zrt. az elmúlt két évben 
több mint 60 m3 illegálisan elhelye-
zett szemetet szállított el. Ugyaneb-
ben az időszakban a társaság további 
90 m3, a közjóléti szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó szemetet gyűjtött össze 
és szállított el, sok millió forint ér-
tékben. A nevezett időszakban több 
mint 1 tonna veszélyes(!) hulladék 
elszállíttatására és ártalmatlanítására 
is sor került, erre mintegy 1,5 millió 
forintot költött a Zrt.

A Gyulaj Zrt. területén a 2020-
as évben felmért illegális hulladék 
mennyisége megközelíti a 120 m3-t, 
amelynek idei felszámolási költsége 
előreláthatólag 3 millió forint lesz.
Az erdőkkel egy egészségesebb és jobb 

világot teremtünk saját magunk és az 
utánunk következő generációk számá-
ra. Amíg a világban a legtöbb helyen 
az erdők fogyása ellen kell küzdeni, 
addig Magyarországon egy évszázada 
folyamatosan nő az erdőterület, ami 
az utóbbi két évben az Országfásítási 
Programmal új lendületet kapott.
A magyar erdőgazdálkodók munká-
jának eredménye több mint 2 millió 
hektár élő erdő, az ország területé-
nek több mint egyötöde. Ezek az 
erdők az embereket szolgálják: biz-
tosítják az ország faellátását, tulajdo-
nosaiknak megélhetést jelentenek, 
megőrzik a természetes és egészsé-
ges környezetet, védenek a klíma-
változás hatásai ellen és egészséges 
kikapcsolódásra adnak lehetőséget.

Szép eredmény a Szakma 
Kiváló Tanulója Versenyen

A Szakma Kiváló Tanuló-
ja Versenyen (SZKTV) elért 
eredménye alapján Rohon-
czi Noémi, a TMSZC Vályi 
Péter Szakképző Iskola és 
Kollégium szakács tanulója 
mentességet szerzett a szak-
mai vizsga írásbeli része alól.

Idén a Vályiból két diák - 1 sza-
kács és 1 pincér tanuló - vett részt 
az SZKTV területi előválogatóján 
Szekszárdon. Közülük  Rohonczi 
Noémi ért el a szakmai vizsga írás-
beli része alól mentesítő, 60 száza-

lék feletti eredményt. 
A Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara által 2008 óta szervezett 
megmérettetés rendes menete 
szerint a területi előválogatók le-
bonyolítását megyénként a területi 
kamarák végzik, majd a válogatók 
következnek. Az országos dön-
tők legjobbjainak versenyét Buda-
pesten, a Szakma Sztár Fesztivá-
lon rendezik meg. A járványügyi 
helyzetre tekintettel az idei évben 
a területi előválogatókon szerzett 
eredmények döntötték el a végső 
rangsort.

Elképesztő mennyiségű szemetet szállíttatott el a Gyulaj Zrt. 


