
Óriási fejlesztés a legkisebbek 
számára

Az idei év szeptemberében új 
bölcsődei épületrészt adnak át 
a városban. A bölcsődei férő-
helyek száma csaknem meg-
duplázódik a Terület-és telepü-
lésfejlesztési Operatív Program 
támogatásának köszönhetően. 

 ¬ 2. oldal
Innovációs díjat nyert a Gier-
linger Prémium kockázott 
bacon

Inno d’Or – Év Innovációja 2021 
címet nyert el csomagolás főka-
tegóriában a négykamrás cso-
magolású Gierlinger Premium 
kockázott bacon.

 ¬ 5. oldal
Jó évjáratot remélhetünk

A borászokat sem kímélte a 
pandémia, az ő rendezvényeik-
re, eladásaikra is hatással volt 
a világjárvány, mely ebben az 
ágazatban is megváltozott szo-
kásokhoz vezetett.

 ¬ 4. oldal
Tárt karokkal várták a ver-
senyzésre kiéhezett elszán-
takat

A Magyar EnduroCross Bajnok-
ság első fordulóját Tamásiban 
rendezték meg, április 24-én. 

 ¬ 7. oldal

Régóta vártak arra a pillanatra a létesítményben dolgozók, a tamásiak és környékbeliek, amely végül fél éves késéssel, május 6-án 10 
órakor elérkezett: végre megnyithatta kapuit a látogatók előtt a parkerdőben található Dám Pont Látogatóközpont.  2. oldal
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Megnyithatta kapuit a Dám Pont LátogatóközpontA tartalomból

Fürdőfejlesztés

Elkezdődtek a tervezési munkálatok
Az április végén lejárt köz-
beszerzési eljárás ered-
ményeképpen a város ön-
kormányzata a kaposvári 
ALKER Kft.-t bízta meg a 
gyógyfürdőfejlesztés ter-
vezési feladatainak ellátá-
sával. 

Ahogy arról korábban beszámol-
tunk, a gyógyfürdő ötvenmillió fo-
rint támogatást kapott a Kisfaludy-
program keretében, hogy terveket, 
tanulmányt készítsenek a fejlesztése 
céljából. Az előkészítő munkákkal 
most a műszaki tervek és a meg-
valósíthatósági tanulmány készül el, 
melyeket az ARKER Építészeti és 
Kereskedelmi Kft. végez el.
A tervek szerint felújítják a 33-as 
úszómedencét, a gyermekmeden-
céket, és a volt „piros korlátos” me-
dencét; lelátót és öltözőblokkot 

építenek. Készül egy vadonatúj 
csúszdapark, medencével. Terv-
ben van a vizesblokkok, öltözők 

rekonstrukciója, a gépészeti és a 
vízvezetékhálózati rendszer teljes 
felújítása és bővítése. A zöldfelüle-

teket is fejleszteni szeretnék, par-
kosításra és játszótér kialakítására is 
sor kerül. Fontos szerepet kap még 
a járdák rekonstrukciója, a parkoló 
felújítása, a gyógyászati szolgáltatá-
sok és a szaunavilág bővítése. Mivel 
a fürdő mellett is elhalad a települé-
seket összekötő kerékpárút, kerék-
pártárolókat is építenek. 
Szükséges a továbbfejlesztéssel 
összefüggő kiszolgáló egységek, 
vendéglátóhelyek felújítása, bőví-
tése, valamint a várhatóan nagyobb 
vendégszámot kiszolgáló eszközök 
beszerzése. A fejlesztésnek kö-
szönhetően a Tamási Fürdő Tolna 
megye legnagyobb termálfürdője 
lesz. Turisztikai vonzereje növek-
szik, látogatottsága jelentős mér-
tékben emelkedhet, így reális cél-
ként fogalmazódik meg a terület 
gyógyhellyé minősítése a későb-
biekben. 

Biztonságosabbá válik a gyalogos közlekedés
Gyalogátkelőhelyeket alakítanak át a városban: kettő 
közülük úgynevezett intelligens, okos zebra lesz, ami 
különösen szürkület után teszi jóval biztonságosabbá a 
gyalogos közlekedést.

A jelzőlámpa nélküli zebráknál a 
gyalogosok biztonságérzete ala-
csony, ugyanis hiába lépnek le a 
zebrára – amivel automatikusan el-
sőbbséget élveznek elvileg -, a gya-
korlatban sokszor átsuhannak az 
autók az orruk előtt. Hogy mitől 
lehet okos egy zebra? Attól, hogy 
beépítenek egy érzékelőt, ami ész-

leli, ha egy gyalogos át akar menni 
az úton. Az úttestbe telepített kis 
lámpák villogással figyelmeztetik a 
közeledő autósokat, hogy hamaro-
san elsőbbséget kell adniuk. 
Tamásiban jelenleg három zebrát 
terveznek átalakítani, ezek közül 
kettőt újítanak fel okos megoldá-
sokkal. Az egyik a 65-ös úton, a 

Szabadság és a Garay utca találko-
zásánál található (Spar üzlet előtti 
zebra). A másik a 61-es utat átsze-
lő, a Vályi Péter Szakképző Iskola 
előtti zebra lesz, melyeket szintén 
fény-és mozgásérzékelőkkel látnak 

el. Mindkettőnél indokolt az átala-
kítás, hiszen nagy forgalmú, jelző-
lámpa nélküli zebrákról van szó. 
Egy harmadik zebrát pedig áthe-
lyeznek: a 65-ös úton található, a 
volt Páva varroda előtti gyalogátke-
lőhelyet áthelyezik a Mező utca és 
a Szabadság utca találkozási pont-
jához, így a Ki Mit Tud lakótelepet 
össze tudják kötni a Ramivo Kft. 
előtti oldal járdájával, bicikliútjával. 
Mindhárom esetben az a cél, hogy 
a gyalogos közlekedés biztonságo-
sabbá válhasson a városban. 
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Az ARKER Kft. ügyvezetője, ifj. Lőrincz Ferenc, valamint Tamási polgár-
mestere, Porga Ferenc bejárták a területet
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Megnyithatta kapuit a Dám Pont Látogatóközpont
Régóta vártak arra a pillanatra a létesítményben dolgo-
zók, a tamásiak és környékbeliek, amely végül fél éves 
késéssel, május 6-án 10 órakor elérkezett: végre meg-
nyithatta kapuit a látogatók előtt a parkerdőben talál-
ható Dám Pont Látogatóközpont.

Csendes nyitással készültek az épít-
mény munkatársai, hiszen a jár-
ványügyi szabályozások nem teszik 
lehetővé, hogy hatalmas ünnepséget 
szervezzenek. Pedig szívük szerint 
ezt tették volna, hiszen csaknem 
fél évet kellett várniuk arra, hogy a 
vadonatúj épületbe beléphessenek 
a látogatók. A Látogatóközpont 
ugyanis egy percre sem nyitha-
tott ki, 2020 októberében átadták, 
majd a 2020 november elejére ter-
vezett nyitást a járványhelyzet már 

nem tette lehetővé. – Az elmúlt 
időszakot azzal töltöttük a munka-
társaimmal, hogy végig gondoljuk, 
mivel tudnánk a térségünkbe még 
több távolabbról érkező turistát 
bevonzani – osztotta meg velünk 
Kudari Hedvig, a Dám Pont Lá-
togatóközpont létesítmény felelőse. 
– A Látogatóközpont lényege, hogy 
megmutassuk az ide érkezőknek, 
mi minden található nálunk, miért 
érdemes felkeresni Tamásit és kör-
nyékét. Elsősorban azért hoztuk 

létre, hogy a távolabb élőket irá-
nyítsuk kifelé, mintegy csillagtú-
ra-szerűen a felfedezhető helyekre, 
kerékpárutakra, a környező telepü-
lések látnivalóira. Ám nem csak az 
ide látogatókhoz szólunk, ugyanúgy 
a helyiek számára is mutathat ha 
nem is újdonságot, inkább érdekes-
séget arról, hogy hol is élünk. Azt 
gondolom, hogy a legtöbb itt élő-
nek ismerős lesz, amiket lát majd az 
épületben, hiszen sokan dolgoznak 
a vadgazdálkodásban, vagy hobbi-
ból vadásznak és sokan megélik a 
családjaikban, közösségeikben azo-
kat a hagyományokat, élményeket, 

amiket mi itt az épületben meg 
szeretnénk mutatni másoknak is. 
De így is arra bíztatom a helyieket, 
hogy látogassanak el hozzánk, hi-
szen nagyon sok interaktív eszkö-
zünk is van, amik segítségével mi itt 
élők is elcsodálkozunk néhány dol-
gon: régi újságokon, képeslapokon, 
a körülöttünk élő állat-, növényvi-
lágon. A kialakított túraút, a kilátó 
és persze maga a Dám Pont épülete 
is remekül illeszkednek ebbe a ter-
mészeti csodába, ami a miénk, ta-
másiaké. Éppen ezért fontos, hogy 
megőrizzük a terület csendességét, 
békéjét. Mi nem tömeg turizmusra 

törekszünk, hanem arra, hogy amit 
itt mi, helyiek megélünk, azt érzés 
szintjén át tudjuk adni azoknak, aki 
távolról látogatnak ide. Szeretnénk 
felkelteni az ideérkezők érdeklődé-
sét az itt rejlő múlt, a hagyományok, 
a megannyi aktív és kikapcsolódási, 
pihenési lehetőség iránt; megismer-
tetni a természeti környezetünket, 
az épített és kulturális örökségein-
ket. 
Természetesen programokat is kí-
nál a Látogatóközpont a későbbi-
ekben; többnyire aktív kikapcso-
lódási lehetőségekkel, szervezett 
gyalogtúrákkal, kerékpártúrákkal 
várják majd a helyi és távolról ér-
kezőket egyaránt. Érdemes figyel-
ni a Dám Pont Látogatóközpont 
közösségi oldalát és honlapját, 
melyen naprakész információkkal 
találkozhatunk. – A programjain-
kat igyekszünk úgy összeállítani, 
hogy a városban egyébként zaj-
ló rendezvényeket kiegészítsük. 
Együttműködünk a fürdővel, a 
művelődési központtal, hiszen a 
cél nem az, hogy egymás rendez-
vényeire rászervezzünk, sőt, épp az 
ellentéte: azt szeretnénk, ha min-
denki a maga kínálatával hozzá-
tenne egy-egy eseményhez, hogy 
valóban igazi élményt adhassunk 
az itt élőknek, ide látogatóknak – 
mondta Kudari Hedvig.

„Tiszta porta, virágos kert” program
Tamási Város Önkormány-
zata a 2021. évben is sze-
retné elismerni, értékelni 
mindazon lakókat, akik ak-
tívan tesznek környezetük 
szépségéért, rendezettsé-
géért, ezáltal is hozzájá-
rulva Tamási arculatának 
szépítéséhez, a városi kör-
nyezet szebbé tételéhez, 
így a lakosság életminősé-
gének javításához, a zöld-
felületek példamutató 
kialakításával, tiszta, ren-
dezett, virágos városkép 
létrehozásához.

Ugyanakkor szeretnénk ösztönöz-
ni az ápolt, virágos, kulturált kör-
nyezet kialakítására való törekvé-
seket a lakosság körében, amellett, 
hogy a településtisztaságról szóló 
önkormányzati rendelet alapján 
mindenkinek feladata is.
Reméljük, hogy sokan jó példával 
elől járva, megmutatják rendezett 
és tiszta portáikat a közösségnek, 
mindannyian láthatjuk majd kitartó 
munkájuk eredményeit.
A program lebonyolítása
Tamási Város Önkormányzata a 
„Tiszta porta virágos kert” progra-
mért felelős bizottságot állít fel.
A bizottság egységes elvek alap-
ján pontozza és választja ki az el-
ismerésre érdemes portákat. Azok 
az ingatlan tulajdonosok, akiket 
a bizottság arra érdemesnek talál, 
„Tiszta porta virágos kert” feliratú 
emléklapot vehetnek át.
A bizottság munkatársai június 1. és 
július 15. közötti időszakban a város 
bejárása alkalmával pontozzák és 
írják össze az elismerésre alkalmas 
portákat, ingatlanokat. Az értékelés 
során az ingatlanon és környezeté-
nek rendezettségét, tisztaságát, igé-

nyességét, saját kialakítású kertek 
ötletességét, társasházak tisztaságát, 
kulturáltságát figyeli a bizottság.
A program lezárására és az elisme-
rések, díjak átadására szeptember 
hónapban kerül sor.
A programban résztvevők az alábbi 
kategóriák szerint kerülnek értéke-
lésre és díjazásra:
- családi ház, társasház, lakásszövet-
kezet, sorház
- helyi vállalkozások, kereskedelmi 
és vendéglátó egységek
Díjazás
Azokat az ingatlanokat, akik előtt 
a közterület, illetve az előkert külö-
nösen igényesen került kialakításra, 
gondozásra, a bizottság külön díjaz-
za az alábbiak szerint.
A családi ház, társasház, lakásszö-
vetkezet és sorház kategóriában az 
alábbiak szerint:

1. helyezett 30.000,- ft értékű vá-
sárlási utalvány
2. helyezett 25.000,- ft értékű vá-
sárlási utalvány
3. helyezett 20.000,- ft értékű vá-
sárlási utalvány
4. helyezett 15.000,- ft értékű vá-
sárlási utalvány
5. helyezett 10.000,- ft értékű vá-
sárlási utalvány
6. helyezett 5.000,- ft értékű vásár-
lási utalvány

A helyi vállalkozások, kereskedel-
mi és vendéglátó egységek kategó-
riában
1. helyezett 20.000,- ft értékű vá-
sárlási utalvány
2. helyezett 15.000,- ft értékű vá-
sárlási utalvány
3. helyezett 10.000,- ft értékű vá-
sárlási utalvány

Örményi János, Kudari Hedvig és Németh Krisztina

Óriási fejlesztés a 
legkisebbek számára
Az idei év szeptemberében új bölcsődei épületrészt ad-
nak át a városban. A bölcsődei férőhelyek száma csaknem 
megduplázódik a Terület-és településfejlesztési Operatív 
Program támogatásának köszönhetően. 

Az új épület és a füves udvar elké-
szült – adta hírül az önkormányzat. 
A meglévő óvodai-bölcsődei épü-
letrész bővítésével valósult meg a 
beruházás, tulajdonképpen a régi 
épületszárnyhoz építettek hozzá 
egy újat, így jött létre a több mint 
500 m2-es épület a hozzá kapcso-
lódó udvarral és fedett terasszal. Az 
eddigi 27 férőhely újabb 24-el bő-
vül, így 51 kisgyermeket tud fogadni 
az intézmény szeptembertől. Meg-
szűnik a jelenlegi zsúfoltság, egy 
sokkal tágasabb, szellősebb épületet 
vehetnek birtokba a kicsik és neve-
lőik. Nem csak két új csoportszoba 
létesült, hanem különböző kiszol-
gáló helyiségek is helyet kaptak az 
épületben: nevelői szoba, irodák, 

fejlesztőszoba, raktárhelyiségek, sőt, 
még egy sószoba is. A kivitelezés le-
zárult, jelenleg a bútorok és eszkö-
zök beszerzése zajlik, és az idei év 
szeptemberében megkezdődhet a 
nevelési év a vadonatúj létesítmény-
ben. – A város igazi gyöngyszeme 
lett ez az épület – fogalmazott Por-
ga Ferenc polgármester. – Hangula-
tos, praktikus, minden tekintetben 
megfelel a 21. század elvárásainak. 

A TAMÁSIAK és a járás va-
lamennyi településéről ér-
kezők kedvezményes áron 
válthatják meg belépő-
jegyeiket a Látogatóköz-
pontba. 

Ez felnőtteknek 600 forint – szem-
ben az egyébként 1100 forintos fel-
nőtt jegyárral -, a 18 év alatti gyer-
mekek és a nyugdíjasok pedig 400 
forintért válthatnak jegyet az épület 
kiállítótereinek megtekintéséhez. 

A jelenleg érvényes járványügyi 
szabályokat itt is be kell tartani: a 
vendégeket kérik, hogy viseljenek 
maszkot. 
Emellett a védettségi igazolványt 
minden esetben személyazonos-
ságot igazoló okirattal együtt kell 
bemutatni. 
A gyermekek védett kísérővel lá-
togathatják az épületet, a kiállítási 
területeken egyszerre húsz fő tar-
tózkodhat. Kérnek mindenkit a 
szabályok betartására! 

A megújult épület szeptembertől várja a kicsiket
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A kávégép unatkozott a járvány 
ideje alatt a legtöbbet

A koronavírus járvány hul-
lámai alatt bezárni kény-
szerültek a vendéglátó-
helyek, többször is. Nem 
tehetett mást a Simon Cuk-
rászda sem, 2020 novem-
berétől egészen a néhány 
hete bekövetkező terasz-
nyitásig próbáltak „túlél-
ni”. Ez az időszak azonban 
hozott új ötleteket, terve-
ket, sőt, munkatársakat is 
a cég életébe, melyekről 
Simon-Horváth Veronika, 
a cukrászda üzletvezetője 
mesélt nekünk. 

• Mennyi időre kényszerültetek 
bezárni, hogy éltétek ezt meg?
 – 2020 március közepétől április 

végéig kellett bezárnunk, a második 
hullámot (2020 novemberétől) már 
„lábon hordtuk ki”, azaz elvitelre 
nyitva maradhattunk, aminek örül-
tünk, de a vendéglátás sava-borsa a 
helyben fogyasztás, és nagyon hi-
ányoztak törzsvevőink, az átutazó 
vendégeink; mindenki, aki betért 
volna hozzánk egy kávéra vagy sü-
tire. A kávégépünk unatkozott a 
legtöbbet ebben az időben.  
Tavaly tavasszal nagyon ijesztő volt 
a helyzet, hiszen senki nem tudta, 
meddig tart ez az állapot, aggód-
tunk az embereinkért, az üzletért 
és mindannyiunk megélhetéséért. 
Novemberben már pozitívabban 
próbáltuk felfogni, és csak előre te-
kintettünk. 
• Voltak-e távozók a cukrászdá-
ból, kellett-e megválnotok mun-
katárstól?
 – Feltett szándékunk volt meg-

tartani az embereinket, ehhez a 
kormány is biztosított segítséget 
– anélkül nem is ment volna. Vé-
gül két ember távozott tőlünk ez 
év elején, de lényegében egyik sem 
a járvány miatt, egyikőjük új lehe-
tőségeket keresett, a másikkal pedig 
sajnos nem működött a kémia, bár 
szakmai érdemei vitathatatlanok. 
Ilyen előfordul, ilyenkor tovább kell 
lépni mindenkinek.
• Mennyiben alakult át a kínála-
totok akkor, amikor csak elvitelre 
lehetett vásárolni Tőletek?
 – Inkább a mennyiséget kellett 

visszavennünk, a kínálatot igyekez-
tünk nem beszűkíteni, hogy aki el-
vitelre szeretne vásárolni süteményt, 
tudjon miből válogatni. Sőt, igye-
keztünk újdonságokat is behozni, 
színesíteni a választékot, mindig az 
adott közelgő ünnep jegyében. A 
kávéfélék, az üdítők, a teák árvál-
kodták végig az elviteles időszakot, 
hiszen ezek szinte kizárólag hely-
ben fogyasztott termékek (lettek 
volna) nálunk. 
• Mit tapasztaltatok, amikor vég-
re megnyíltak a teraszok, és Ti is 
kinyithattatok?
 – Nagyon vártuk ezt a percet, és 

biztosan voltunk benne, hogy lesz 
igény a teraszos helyben fogyasz-
tásra, még akkor is, ha nem a leg-
csodásabb az időjárás, hiszen ven-
dégeink már sokszor jelezték, hogy 
alig várják, hogy jöjjenek. Szeren-
csére így is lett, szépen megtelt a 
teraszunk, sokan eljöttek meginni 

egy kávét és enni egy süteményt 
vagy egy fagylaltot, jó volt látni a 
baráti társaságokat, párokat, ahogy 
felszabadultan – maszk nélkül – be-
szélgetnek, nevetgélnek a teraszon. 
Mi pedig végre futhattunk kicsit a 
pultban! 
• A Facebook oldalatokon sok új-
donságot fedezhetünk fel. Mesél-
nél ezekről kicsit? Miért vágtatok 
bele, mik készülnek, és milyen a 
fogadtatásuk?
 – A szendvicsek az én – azt szok-

tam mondani, hogy – kisbabáim. 
Én nem vagyok cukrász, viszont 
elég járatos vagyok a konyhában, 
főleg sós dolgokban utazom. Rég-
óta gondolkodtunk, hogyan tud-
nánk egy kis szeletkét becsempész-
ni a gourmet ételeimből a cukrászda 
életébe, és így jött a szendvicsek öt-
lete. Most – vizsgaidőszak miatt – 
kicsit parkolópályára került a dolog, 
de alig várom, hogy hamarosan újra 
mehessek PurPur ciabattákat simo-
gatni hajnalok hajnalán Annyi ötle-
tem van…!
A süteménykínálatot már nagyon 
régóta terveztük frissíteni, erre 
mindig szükség van, hiszen a cuk-
rászat is egy olyan szakma, vagy 
inkább talán úgy mondom, hogy 
olyan művészet, ahol mindig van-
nak trendek, amelyeket hasznos 
szem előtt tartani, ha az ember 
szeretné megőrizni a szeletkéjét a 
vendéglátás oly ingatag tortájából. 
Márpedig mi szeretnénk, ennek 
számtalan oka van: elhivatottság, 
tradíció (idén lesz 39 éves a Simon 
Cukrászda), a vendéglátás szerete-
te, a számtalan ötlet, amely még a 
tarsolyunkban várja az ideális időt 
a megvalósításra, és persze an-
nak a 12-14 helyi és környékbeli 
családnak a megélhetése, aki nap, 
mint nap részt vállal a cég életé-
ben. Most tavaszra olyan fantaszti-
kus csapatunk alakult mind a cuk-
rászműhelyben, mind az üzletben, 
hogy végre minden lehetőség adott 
volt az újításokra. Cukrász kollé-
gáink tele vannak ötletekkel, és a 
mieinket is megvalósítják belátha-
tó időn belül, nagyon motiváló és 
inspiráló velük dolgozni.     
• Szerepet kapnak az oldalon a 
munkatársaitok bemutatásai is. 
Ezt miért gondoltátok fontosnak? 
Hány fővel bővült/cserélődött ki a 
csapat?
 – A munkatársaink a legfontosab-

bak az egészben. Velük vagyunk 
minden nap, ők készítik el és ad-
ják el a termékeket, nélkülük ki 
sem tudnánk nyitni. Nem túlzás azt 
mondanom, hogy barátok vagyunk, 
és mindenben segítünk egymásnak 
a magánéletben is. A cukrászdá-
ban dolgozókkal találkozhat bárki, 
de akik a műhelyben dolgoznak, 
láthatatlanok a vendégeink számá-
ra. Szerettük volna bemutatni őket, 
hogy kiderüljön, kik azok, akik a 
Simon Cukrászda csapatát alkotják. 
Mindenki szívesen pillant be kicsit 
a kulisszák mögé, ezt tesszük most 
lehetővé. 
Műhelyünkbe két új cukrász érke-
zett tavasszal, egyikük Polgárné Vi-
rágh Katalin, aki nálunk volt tanuló, 
és évekig erősítette a csapatunkat, 
majd néhány évre más vizekre eve-
zett, de kitartó ostromlásunknak 
végül nem tudott ellenállni, és visz-
szatért hozzánk, ezúttal műhely-
vezetői pozícióba. Hatalmas moti-
váltsággal, nagyon komoly szakmai 
ismeretekkel és szervezőkészséggel, 
tele ötletekkel érkezett, és már eb-
ben a néhány hétben is érezzük, 
hogy együtt meg fogjuk váltani vele 
a világot. Másikuk, Sándor Renáta 
kétségkívül a Covid pozitív hoza-
déka számunkra. Reni ugyanis az 
elmúlt években Franciaországban 
dolgozott cukrászként, Michelin 
csillagos étteremben. A vírus azon-
ban hazakényszerítette a simontor-
nyai lányt, mi pedig tárt karokkal 
fogadtuk, hogy első kézből tanít-
sa meg nekünk a francia cukrászat 
alapjait, megmutassa a trendeket, 
valamint, hogy különleges textú-
ráival, megoldásaival elkápráztasson 
minket – és a vendégeket is. 
Ez a változás a már régóta nálunk 
dolgozó hűséges kollégáknak is ha-
talmas löketet adott, a csapat most 
igazán nagyszerű, és boldogan 
mondhatom, hogy ez minden egyes 
termékünkön látszik és érződik.  
• Várhatók-e újdonságok még a 
nyári szezonra, akár süteményben, 
fagylaltban, kávékban?
 – Mindenképpen! Fel sem tudnám 

most sorolni. Hamarosan megújul 
tortakínálatunk, folyamatosan vár-
hatóak új sütemények is, és fagy-
lalt-fronton is újítottunk, természe-
tesen a megszokott Simon ízvilág és 
minőség megtartásával. Hamarosan 
erről részletesen is írni fogunk Fa-
cebook oldalunkon.

Vélemény

Elvitelre nyitva…
2020 tavaszán életünk egyik leg-
ijesztőbb szakasza kezdődött ven-
déglátósként, hiszen gyakorlatilag 
megszűnt a munkánk, és velünk 
együtt az összes munkatársunk 
munkája is. No-
vemberben be-
köszöntött a 
második hullám, 
ahol annyi en-
gedményt kap-
tak sorstársaink 
velünk együtt, 
hogy elvitelre 
nyitva marad-
hatunk. Persze 
örültünk, hi-
szen fenn tu-
dunk maradni 
valahogy, meg-
maradhatnak az 
alkalmazottaink 
is, de mégis… 
Pont a vendéglátás sava-borsa ve-
szett el, amiért tényleg érdemes 
csinálni: amikor látod, hogy íz-
lett a sütemény, amikor meglátod 
a kedves törzsvendégedet, és már 
készíted is neki a szokásos rende-
lését, amikor mosolyogva hallga-
tod a pultban a baráti társaságok 
jókedvét, és látod a randik esetlen, 
vagy éppen már összecsiszolódott 
varázsát. Amikor meghallgathatsz 
sorsokat néhány mondatban fizet-
tetés közben, láthatsz lánykérést 
és boldog gyermekkacajt, vagy ép-
pen sorstársként figyeled a földön 
fekvő hisztit, mert nincs még egy 
gombóc fagylalt. Amikor tudod, 
hogy a jó kávéval, fagylalttal vagy 

süteménnyel most hozzáteszel va-
lamit a vendéged napjához.
Ehelyett sakkozni kell az óraszá-
mokkal, hogy mindenki tudjon 
eleget dolgozni, matekozni a leg-

jobb tudásod 
szerint, és nem 
szabad retteg-
ni, hogy miből 
lesz a holnap, 
hanem tervez-
ni kell. Menni 
előre. Ötletelni, 
hogy mi lesz, 
ha… Mert lesz 
ha, ebben mu-
száj hinni. 
Amikor meg-
nyithattuk a te-
raszunkat, úgy 
készültünk rá 
mindannyian, 
mint az elsőbá-

lozók. Papa órákig mosta a követ, 
a bútorokat, a pavilont, a lányok 
limonádét gyártottak, kelyheket 
izzítottak, szalvétákat hajtogattak, 
és átfutották a kicsit beporosodott 
kávélapot, a cukrászok izgatottan 
számolgatták, vajon mennyi sü-
teményre lesz szükség, fagylaltos 
kollégánk pedig Gáborkával kar-
öltve tervezte a fagylaltkínálatot. 
És végre úgy telt el a hétvége, 
hogy nem állt meg az idő, hanem 
szaladt, ahogy mi a pultban, és 
sokszor még a bőrünk is belebor-
sódzott, ahogy azt mondhattuk 
végre szívből mosolyogva: „Kedves 
egészségére!”   

Simon-Horváth Veronika

„Beültettem kis kertemet 
a tavasszal”

Ahogy beköszöntött a jó 
idő, az igazi tavaszi meleg, 
az óvodáskorú gyermekek 
egy újabb tevékenységgel 
ismerkedhettek meg. A Ta-
mási Aranyerdő Óvoda és 
Bölcsőde Katica csoportos 
gyermekei kertészkedhet-
tek egy kicsit, hogy szebbé 
tegyék óvodájuk erkélyét, 
udvarát.

Gombos Renáta

A Tigris, a Makk Marci és a Süni 
csoport is bekapcsolódott a kezde-
ményezésbe. Minden csoport elé 
virágládák kerültek kihelyezésre, 
melyeket raklapból készített el szá-
munkra az óvoda karbantartója. A 
ládákat a csoportok saját tervezés 
alapján ültették be: egynyári virá-
gokkal, fűszernövényekkel, gyógy-
növényekkel. A gyermekek napi 
szinten kimennek ellenőrizni a föld 
víztartalmát, s kis kancsóikkal meg-
öntözik, ha szükséges. A fűszernö-
vényekből szívesen fogyasztanak: 
tojáskrémes szendvicshez snidlin-
get vágnak maguknak, limonádéba 
mentát tépkednek. Úgy gondolom, 
a környezeti nevelés ott kezdődik, 
hogy a gyermeket megismertetjük 
ezekkel az alapvető dolgokkal. Ta-

pasztaljon, érezzen, érzékeljen, s a 
tapasztalás útján sokrétű tudásra te-
het szert. 
Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani a Katica csoportos gyer-
mekek szüleinek, akik nélkül mind-
ez nem valósulhatott volna meg! 
Amit az óvodapedagógusok megál-
modtak, ők segítettek valóra váltani. 
Köszönjük, hogy együttműködé-
setekkel támogatjátok munkánkat, 
energiát, időt szántok ránk, s óvo-
dánkra. Nélkületek nem sikerült 
volna! 

Ültetés közben
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Kinyithattak a kulturális 
intézmények

Közel fél éves szünet után 
– az aktuálisan érvény-
ben lévő szabályozások-
nak megfelelően – a Ta-
mási Művelődési Központ 
és Könnyü László Könyvtár 
újra látogatható.

Czink Judit

A koronavírus ellen oltottak szá-
mának növekedésével, napról-
napra közelebb juthatunk ahhoz, 
hogy visszatérjünk régi életünk-
höz a kultúra területén is. Az el-
múlt több mint egy évben, ahogy 
a világon mindenütt, úgy Tamási-
ban is nélkülöznünk kellett a kö-
zösségi rendezvényeket, legyenek 
azok kiscsoportok foglalkozásai, 
vagy városi nagyrendezvények. 
Nem találkozhattunk színházi 
előadásokon, koncerteken, fesz-
tiválokon, nem élvezhettük töb-
bek közt a Trófea, szüreti, adven-
ti programok hangulatát, ahogy 
nem tölthették együtt a minden-
napokat művészeti, szabadidős 
közösségeink tagjai, nem nyílhat-
tak meg kiállítások, nem válogat-
hattak eddig még nem olvasott 
könyvekből. Bár az online térben 
– Facebook, Instagram oldalun-
kon, Youtube csatornánkon – fo-
lyamatosan, nagy sikert aratott 
kezdeményezéssel, általunk ké-
szített és kidolgozott interaktív 
programmal értük el Önöket, de 
mindannyian tudjuk, hogy a kö-
zösségi együttléteket semmi nem 
pótolja. 
Az elmúlt hónapok során, mun-
katársaimmal – segítve városunk 
háziorvosainak munkáját – bekap-
csolódtunk az oltára regisztráltak 
értesítésébe, így örömmel látjuk, 
hogy Tamásiban is sokan kapták 
már meg a védőoltást. Így az el-
következő hetekben, hónapokban 

már személyesen is találkozhatunk 
újra és reményeink szerint rövide-
sen átélhetjük azokat a közös él-
ményeket, melyek a világjárvány 
előtt a mindenapjaink természetes 
részei voltak. Annak érdekében, 
hogy megőrizzük valamennyiünk 
egészségét, a jelenlegi központi 
rendelkezéseknek megfelelően, az 
alábbi szabályok betartásával láto-
gathatják intézményünket:
A belépéshez, programjaink látoga-
tásához 18 év felett védettségi iga-
zolvány és személyazonosságot iga-
zoló okmány (személyi igazolvány, 
útlevél, jogosítvány) szükséges, ezt 
munkatársaink minden esetben el-
lenőrzik. A védettségi igazolvány-
nyal nem rendelkező 18 éven aluliak 
csak felnőtt kísérővel és maszkban 
látogathatják az intézményt.
Az intézmény területén folyama-
tosan fertőtlenítést végzünk. Arra 
kérjük Önöket, hogy közösségi te-
reinkben egyelőre még tartsák be 
a védőtávolságot, és használjanak 
maszkot!
A további – rendezvényekhez, cso-
portok működéséhez, terembér-
letekhez kapcsolódó – szabályo-
zásokról folyamatos tájékoztatást 
adunk internetes felületeinken, 
plakátokon és természetesen a Ta-
mási Táj hasábjain. 
Szeretettel várjuk Önöket! To-
vábbra is vigyázzunk egymásra! 

Jelezték a hatóságoknak a 
fennálló problémát

Az elmúlt hetekben többen, 
különböző fórumokon és 
módon adtak aggódó han-
got a Tamási, Vasút utca 
13. szám alatti telephelyen 
működő cég tevékenységé-
vel kapcsolatban. A pontos 
informálás érdekében a vá-
ros polgármestere, Porga 
Ferenc tájékoztatást adott 
ki.

Több bejelentés is érkezett az ön-
kormányzathoz, és a közösségi ol-
dalon is futótűzként terjedtek a hí-
rek, fotók a városban működő cég 
hulladékgazdálkodási tevékenysé-
gével kapcsolatban. Sok lakos tette 
szóvá a hulladékok tetemes meny-
nyiségű felhalmozását, néhányakat 
a környezetszennyezés, míg máso-
kat a rágcsálók esetleges elszaporo-
dása töltött el aggodalommal. - A 
Vasút utcai telephelyen működő 
társaság „nem veszélyes hulladék 
hulladékgazdálkodási engedély 
köteles gyűjtése, hasznosítása, ár-
talmatlanítása” ipari tevékenység 
végzésére kapott engedélyt, miután 

a tavalyi év során a társaság ügyve-
zetője telepengedély kiadása iránti 
kérelemmel fordult Tamási Város 
Jegyzőjéhez – mondta a polgármes-
ter. - A jegyző a telepengedély, illet-
ve a telep létesítésének bejelentése 
alapján gyakorolható egyes termelő 
és egyes szolgáltató tevékenységek-
ről, valamint a telepengedélyezés 
rendjéről és a bejelentés szabályai-
ról szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak eleget 
téve a telepengedélyezési eljárás 
lefolytatása során a jogszabályban 
megjelölt szakkérdések tekinte-
tében állásfoglalást kért az alábbi 
szakhatóságoktól: Tolna Megyei 
Kormányhivatal Dombóvári Járási 
Hivatala Népegészségügyi Osztá-

lya, Tolna Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Főosztály Környezetvé-
delmi Osztálya, és a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Hatósági Osztálya. Tamási Város 
Jegyzője a szakhatóságok hatósági 
előírásait és kikötéseit határozatába 
belefoglalva adta ki a társaság ré-
szére a telepengedélyt. Az előírások 
teljesítését és az ezek szerinti mű-
ködést nevezett hatóságok jogosul-
tak ellenőrizni.
A telephelyen végezni kívánt hul-
ladékgazdálkodási tevékenység 
végzésére a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály Kör-
nyezetvédelmi Osztálya adott ki 
kérelmező részére hulladékgazdál-
kodási engedélyt, az abban foglal-
tak betartatása az ő hatáskörükbe 
tartozik. A társaság telepvezetője 
korábban arról tájékoztatott, hogy 
az itt tárolt és gyűjtött hulladék, il-
letve újrahasznosítható alapanyag 
feldolgozása, a szükséges technoló-
gia üzembe helyezését követően rö-
videsen megkezdődik. Értesülésünk 
szerint a feldolgozás a mai napig 
nem indult el. A tárgyi telephelyen 
a műanyag hulladék mennyisége 
folyamatosan növekszik, amely kö-
rülmény az itt élők körében aggo-
dalomra ad okot. Ezért az ügyben 
illetékes hatóságoknak a fennálló 
helyzetet írásban jeleztem – tudtuk 
meg Porga Ferenctől. 

Jó évjáratot remélhetünk
A borászokat sem kímélte 
a pandémia, az ő rendez-
vényeikre, eladásaikra is 
hatással volt a világjárvány, 
mely ebben az ágazatban is 
megváltozott szokásokhoz 
vezetett. Herczeg Gyön-
gyit, az Észak-Tolnai Hegy-
község szakmai vezetőjét 
kérdeztük, hogy milyen év-
járatot remélnek a környék 
borászai, és milyen terve-
ket szövögetnek a jövőre 
vonatkozólag. 

• Összességében most mi látható, 
milyen évjáratra számíthatnak a 
Tolna megyei borászok?
 – Kevés csapadék volt, a nedvesség 

már nagyon hiányzik a földeknek. 
Az idősebb szőlőültetvények ese-
tében kicsit szerencsésebb a hely-
zet, mivel a gyökerek mélyebben 
vannak, így ott a nedvességet job-
ban fel tudják venni, rendelkez-
nek egy kis tartalékkal. Mivel még 
nincs tenyészidőszak, ezért ezen 
kívül most még nehéz az előttünk 
álló évjáratról beszélni. Nem látszik 
még rügyezés, nincs lombozat. A 

gazdák azonban már megkezdték 
a tavaszi munkákat, például a met-
szést, a lemosó permetezést. Ha ta-
vaszi fagyok nem lesznek, nem lesz 
túl száraz, meleg a nyár és elegendő 
csapadék is érkezik, akkor várha-
tóan jó évjáratot remélhetünk.
• Nehezítette-e őket az őszi/téli 
munkákban időjárási, vagy bármi-
lyen más körülmény?
 – Az elmúlt évben a kevés csapa-

dék különösen az új ültetvényeknek 
nem kedvezett. Nehezebben eredtek 
a növények, valamint a termésátlag is 
kevesebb lett. A megváltozott időjá-
rási körülmények miatt a szőlőfajták 
telepítési rendszere is átalakulóban 
van. Olyan fajtákat helyeznek elő-
térbe, melyek jól bírják a szélsőséges 
időjárási viszonyokat, főként szá-
razság és melegtűrők. A különböző 
borvidékeken már el is kezdődött 
ezeknek a kísérleti fajtáknak a tele-
pítése, borvidéki fajták átrendezése. 
• A pandémia hatással van a borá-
szatokra? 
 – Igen, jelentősen megváltoztatta a 

borfogyasztási szokásokat. A vásár-
lók szeretnek kóstolók után vásárol-
ni, amire az elmúlt időszakban nem 

volt lehetőség. Elmaradtak a szüreti 
fesztiválok, borversenyek, borhetek, 
pincelátogatások. Ezek építő jellegű 
rendezvények, itt találkozhatnak a 
termelők és a fogyasztók közvetlenül, 
a borászoknak is ez egy értékesebb 
visszajelzés. Az értékesítési módok-
ban a személyes értékesítés kiemelt 
fontosságú. Az online értékesítés 
személytelen, bár a termelők min-
dent megtettek, főként reklámokkal, 
csomagajánlatokkal, különleges ösz-
szeállításokkal, hogy a fogyasztóikat 
megtartsák, és ki tudják szolgálni 
őket a megszokott színvonalon. Ami 
tapasztalható volt, hogy a kistermelők 
készletei jelentősebben fogytak, hi-
szen itt vidéken még mindig inkább 
a személyesebb értékesítésre van igé-
nyük a fogyasztóknak. A palackos 
borokra is igény volt, de főleg folyó-
borban történt az értékesítések nagy 
része. A nevesebb, nemzetközi bor-
versenyeket online tartották, valamint 
szigorú előírások mellett kis létszámú 
bíráló bizottságokkal, mert nagyon 
fontos piaci szempontból, hogy a ter-
melők is el tudják helyezni magukat 
ebben a nagyon nehéz versenyhely-
zetben is, valamint vissszajelzéseket 

kapjanak a munkájukról. Magyaror-
szág ezeken a versenyeken egyébként 
sikeresen szerepelt. 
• Most, a tavaszi munkák kezde-
tekor milyen munkálatok várnak a 
borászokra?
 – A metszés nagy része már készen 

van. A nagyobb szőlészetek már 
november-december körül nekiáll-
nak, aztán jönnek a növényvédelmi 
intézkedések, lemosó permetezé-
sek, talajfertőtlenítések, melyek a 
növények fertőtlenítését jelentik az 
esetleges fertőzések (gombák, at-
kák, egyéb kártevők ellen). Itt még 
a megelőzésen van a hangsúly. 
• Változott-e a rájuk vonatkozó 
törvény idéntől, vagy ugyanúgy 
működhetnek?
 – Több törvény módosult: elsősor-

ban a bortörvény, jövedéki törvény. 
Van, amelyik már január 1-től hatá-
lyos, és ezek végrehajtási rendeletei 
augusztustól lesznek aktuálisak, mi-
vel akkor kezdődik az új borpiaci év.
• Tolna megyében a kisebb borá-
szatok túl tudják-e élni a pandé-
miát, vagy csak a nagyobbaknak 
van erre esélyük?
 – A kisebb borászatok a folyóbor 

kimérés, értékesítés miatt talpon 
tudnak maradni. A pandémia ide-
je alatt ezen termékekre való ke-
reslet emelkedett, az otthoni bor-
fogyasztás nőtt. A palackos borokat 
gyakran vendégségbe is szokták vá-
sárolni ajándéknak, de ezek elmara-
dása miatt ezen termékek forgalma 
csökkent.  Az előző évekről túl nagy 
készlettel nem rendelkeztek. Vi-
szont a vendéglátóhelyekre történő 
értékesítés, valamint a pincelátoga-
tások elmaradása miatt jelentősen 
visszaesett a megszokott forgalom. 
• Terveznek-e idén már rendez-
vényeket a borászok?
 – Az idei évben inkább még kisebb 

létszámú csoportok fogadásában 
gondolkodnak, a szükséges védő-
intézkedések betartása mellett. A 
tömeges, nagy, szüreti fesztiválokat 
még nem tartják biztonságosnak. 
Illetve az ezekre való felkészülés, 
tervezés, szervezés is sok időt vesz 
igénybe, és sajnos erre már kevés 
esélyt látnak. Reméljük, hogy ez az 
év az utolsó, amikor a szüreti fesz-
tiválok, borversenyek, borhetek el-
maradnak, és jövőre minden vissza-
áll a régi kerékvágásba. 

A KATASZTRÓFAVÉDELEM 
szakemberei tűzvédelmi hatósá-
gi szemlét, majd átfogó ellenőrzést 
tartottak a Tamási, Vasút utca 13. 
szám alatti ingatlan területén. En-
nek során megállapították, hogy az 
ott működő cég - hatósági enge-
déllyel - műanyag hulladék táro-
lási tevékenységet végez, bálázott 
formában. „A szabadtéri tároló-
egységek méretei meghaladják az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
szóló BM rendeletben meghatáro-
zott tárolási egység méretét. A táro-
lóegységek egymás közti távolsága, 
valamint az ingatlanon található 
épületektől való tűztávolsága nem 
megfelelő. A Kft. képviselője a cég 

tűzvédelmi szabályzatát, valamint 
az épületekre vonatkozó elektro-
mos-, illetve villámvédelmi rend-
szer felülvizsgálatáról szóló doku-
mentumot nem tudta bemutatni. A 
telephelyen 1 darab 50 köbméteres 
oltóvíztározó található, amelynek 
időszakos felülvizsgálatáról doku-
mentumot ugyancsak nem tudtak 
bemutatni. A hatáskörrel és illeté-
kességgel rendelkező Dombóvári 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
a jogszerű állapot helyreállítása ér-
dekében a szükséges intézkedéseket 
megtette, figyelmeztetést adott ki és 
bírságolási eljárást indított” - közöl-
te a Tolna Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság.

A felhalmozott hulladék aggodalommal tölti el a lakosságot
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Innovációs díjat nyert a Gierlinger Prémium kockázott bacon
Inno d’Or – Év Innováció-
ja 2021 címet nyert el cso-
magolás főkategóriában a 
négykamrás csomagolású 
Gierlinger Premium kocká-
zott bacon.

A Trade magazin által életre hívott 
verseny célja, hogy évről évre olyan 
értékteremtő innovációkat jutal-
mazzon, amelyek valós vásárlói 
igényre reagálnak. Magyarország 
piacvezető bacongyártó vállalko-
zása, a Tamási-Hús Kft. által ké-
szített termék hazánkban egyedül-
álló csomagolástechnikával készül, 
ennek köszönhetően a fogyasztók 
sokkal takarékosabban tudják fel-
használni azt.
31 olyan pályázatot díjazott a nagy 
létszámú szakmai zsűri a Trade 
magazin által meghirdetetett Inno 
d’or – Év Innovációja 2021 ver-
senyen, amelyek piaci bevezetése 
2020. január 1. és 2020. december 
31. között zajlottak és saját kate-
góriájukban meghatározó újdon-
ságtartalommal bírtak.
Csomagolás főkategóriában a 
Tamási-Hús Kft. gyorspácolt, 
bükkfával füstölt, kockázott csá-
szárszalonnáját: a négykamrás 
csomagolású Gierlinger Premium 
kockázott Bacont ítélték meg a 
legjobbnak, a formátum ugyanis 
hazánkban egyedülálló és rendkí-
vül fogyasztóbarát is.
A cég tájékoztatása szerint tavaly 

egy olyan nagy volumenű fejlesz-
tést hajtottak végre, amelynek ré-
sze volt egy automata csomagoló-
gép beszerzése is. A csarnokméretű 
gépsort több nyugat-európai or-
szágban is előszeretettel használ-
ják, de Magyarországon egyedül-
állónak számít.

 – Az 5 méter széles széles és 
majdnem 50 méter hosszú kocká-
zó- és csomagológép legnagyobb 
előnye, hogy a dolgozóknak a 
munkafolyamat egyik pontján 
sem kell hozzáérniük a termék-
hez, így az élelmiszerbiztonsági 
feltételeknek hatványozottan is 
megfelel, egyúttal gyorsabb és 
precízebb csomagolást tesz lehe-

tővé. A gép rendkívül nagy kapa-
citású, és cégünkön kívül jelenleg 
senki sem használ ehhez hasonlót 
Magyarországon ebben az ipar-
ágban – nyilatkozott Kovács Péter 
a Tamási-Hús Kft. kereskedelmi 
igazgatója.

 – A négykamrás csomagolású 
Gierlinger Premium kockázott 
bacon felhasználása azért taka-
rékosabb az átlagos védőgázas 
kiszerelésű termékekhez képest, 
mert a frissességet biztosító gáz-
keveréket négy kisebb csomagolá-
si egységben helyeztük el. Ezáltal 
rekeszenként felbontva csupán egy 
adagnyi terméket érint a felbon-
tást követő oxidáció. A Gierlinger 

Premium bacon kockából elég ép-
pen annyit felbontani, amennyire 
adott helyzetben szükség van. Az 
állandó frissesség mellett a vásár-
lók egy ízfokozótól és mesterséges 
aromától mentes kiváló terméket 
élvezhetnek. – magyarázta el Ko-
vács Péter.
A tavalyi beruházást követően a 
vállalat 2021-ben a már meglévő 
sikeres termékek változatosabb 
piaci pozicionálása mellett egy új 
termék innovációján is dolgozik. 

A Crispy bacon az elmúlt évek 
slágerterméke volt a cégnél, az 
eddig jellemzően szendvicsgyár-
tóknak és gyorsétteremláncoknak 
értékesített kényelmi terméket vi-
szont még idén kiskereskedelmi 
forgalomba szeretnék hozni, ami 
európai szinten is ritkaságnak szá-
mít. Az előre sütött bacon szeletek 
a csomagolásból kibontva a friss, 
sült szalonna élményét nyújtják 
salátákhoz, hamburgerekhez, tojás 
és húsételekhez.

Online kiállítás keretében tekinthették meg a tópart különleges lakóit
A víz világnapja alkalmából 
a Tamási Művelődési Köz-
pont meghirdette „A tó és 
a tópart lakói” című online 
rajzpályázatát. 

Kuvik Kitti

Nagy örömmel fogad-
ták a lelkesen elkészített, 
szebbnél szebb alkotáso-
kat a művelődési központ 
munkatársai, melyeket is-
mét egy online kiállítás 
keretében mutattak be az 
érdeklődőknek. Külön-
féle vízparti élőlényeket és 
lenyűgöző lakóhelyeiket 
csodálhatták meg a feltöl-
tött albumban az óvodás és 
általános iskolás gyerekek 
elképzelései és megvalósí-
tásai alapján. Ez a forma 
a megtekintésen, nézelő-
désen túl újra lehetőséget 
ad arra is, hogy a külön-
böző korosztályokban 1-1 
közönségdíj is kiosztásra 
kerülhessen. A beérkezett 
rajzokat név nélkül, kor-
osztályonként egy mappába rendez-
ték a művelődési központ Facebook 
oldalán, a legjobban tetszőre pedig 
bárki szavazhatott egy „like” nyo-
másával. Természetesen több kép-
re is leadhatták voksaikat. Minden 
korcsoportban a látogatók szavaza-
tai alapján került ki egy-egy közön-
ségdíjas. A kiírásnak megfelelően, a 
közönségdíj szempontjából csak a 
művelődési központ oldalán leadott 
voksok számítottak. 
A beérkezett csodaszép rajzokat a 
közönségszavazáson kívül zsűri is 
értékelte.

Néhány gyermek rajza nem került 
fel az internetre, az ő alkotásaikat a 
zsűri természetesen értékelte, de a 
közönségszavazásban értelemsze-
rűen így nem vettek részt.
Ezúton is szeretnék megköszönni a 
művelődési központ munkatársai a 
zsűri segítségét, együttműködését, 

valamint az oldal látogatóinak hatal-
mas érdeklődését, aktivitását is! 
A művelődési központ munkatársai 
ezúton is szívből gratulálnak a helye-
zést elért gyerekeknek és köszönik 
mindenkinek a részvétel!

Íme a díjazottak névsora:
Óvodás korcsoport:
I.: Bakó Zoltán, Tamási Aranyerdő 
Óvoda és Bölcsőde
II.: Szőke Balázs, Tamási Aranyerdő 
Óvoda és Bölcsőde
III.: Susóczki Lilla, Iregszemcsei 
Nefelejcs Óvoda

Közönségdíj: Guba Dorottya, Ta-
mási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde

1-2. évfolyamos korcsoport:
I.: Turbók Szonja (1.o.), Béri Balogh 
Ádám Katolikus Általános Iskola
II.: Lendvai Levente (1.o.), Béri Ba-
logh Ádám Katolikus Általános Is-

kola
III.: Horváth Abigél (1.o.), Würtz 
Ádám Általános Iskola és AMI
Közönségdíj: Máthé István (2.o.), 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gal-
ló József Általános Iskola (Gyulaj)

3-4. évfolyamos korcsoport:
I.: Tóth Tímea (3.o.), Würtz Ádám 
Általános Iskola és AMI
II.: Veréb Eszter (4.o.), Würtz Ádám 
Általános Iskola és AMI
III.: Szűcs Fruzsina (4.o.), Dienes 
Valéria Általános Iskola (Szekszárd)
Közönségdíj: Kovács Flóra (3.o.), 
Vak Bottyán Általános Iskola (Si-
montornya)

5-6. évfolyamos korcsoport:
I.: Vincze Dávid László (6.o.), 
Würtz Ádám Általános Iskola és 
AMI
II.: Tóth Bálint (5.o.), Würtz Ádám 
Általános Iskola és AMI
III.: Németh Csenge (6.o.), Würtz 
Ádám Általános Iskola és AMI
Közönségdíj: Árvai Kata (6.o.), 
Würtz Ádám Általános Iskola és 
AMI

7-8. évfolyamos korcsoport:
I.: Tóth Zsóka (8.o.), Würtz Ádám 
Általános Iskola és AMI
II.: Simon Vanda (7.o.), Würtz 
Ádám Általános Iskola és AMI
III.: Bóta Noémi (8.o.), Würtz 
Ádám Általános Iskola és AMI
Közönségdíj: Simon Vanda (7.o.), 
Würtz Ádám Általános Iskola és 
AMI
Különdíj: Cer Leona, Cer Lorna, 
Cer Liana, Hier Lea (közös alkotás)

A díjnyertes négykamrás csomagolású Gierlinger Premium kockázott 
Bacon

Gyorsabb és precízebb csomagolást tesz lehetővé az új gép

Sóval próbálják 
meg kipusztí-
tani a fákat a 
temetőben

Két éve is probléma volt, most is 
azzá vált: a Tamási Római Ka-
tolikus Temetőben a frissen ül-
tetett fákat sóval szórták körbe, 
elősegítve ezzel kipusztulásukat.
Több ok is feltételezhető a te-
vékenységre: van, aki nem sze-
retné, hogy a szerette sírjára a 
fa lombja hulljon, és takarítania 
kelljen a leveleket. Akad, aki 
azt nehezményezi, hogy a fákra 
madarak fészkelnek, akik néha 
odaszemetelnek a sír környéké-
re. És olyan is van, aki attól tart, 
hogy a fa gyökerei kárt tesznek 
majd a sírhely alapjában. 
A városvezetés szeretné kér-
ni a lakosságot, hogy próbáljon 
meg együtt élni a természettel! 
A temető egyben temetőkert is, 
ahol fákat, bokrokat, különböző 
növényeket ültetnek, hogy sze-
retteink természet közeli, békés, 
szép környezetben nyugodhas-
sanak. Figyelnek arra, hogy az 
újonnan telepített fákat ne köz-
vetlenül a sírok mellé ültessék, 
így nagyon kevés esély van rá, 
hogy a gyökérzet valóban kárt 
tenne a sírhelyben. Korábban 
a fenyőfák törzsét láncfűrésszel 
vágták körbe, idén a fákat sóval 
szórták körbe néhányan. Sze-
rencsére a temető gondnokai ezt 
időben észlelték, és meg tudták 
menteni a pusztulásra ítélt fa-
csemetéket. Vigyázzunk a kör-
nyezetünkre, ne tegyünk kárt 
benne! – kérik a városvezetők.

Nyílt nap a gimiben
A Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda 
2021. június 5-én nyílt napot tervez az intézménybe jelentkezőknek, a 
képzéseik iránt érdeklődőknek, amennyiben a járványügyi helyzet ezt 
lehetségessé teszi. A részletekért keressék az iskola honlapját, illetve kö-
zösségi oldalát!
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Termálfürdős érdekességek II.
Kedves Olvasó! Engedje 
meg, hogy folytassam az 
áprilisi számban elindított 
sorozatomat, amely váro-
sunk fürdőéletéről, annak 
emlékeiről kíván szólni.

Örményi János

Először is szeretném nevesíteni a 
kútfúrómestert, aki a ’60-as évek 
végén megfúrta csapatával az első 
termálkutat a parkoló sarkán. Tar-
ján Ernőnek hívták. 2004 őszén 
sikerült őt felkutatnom, s néhány 
telefont váltanunk az akkor 81 éves 
bácsival. Ebből született egy kis 
cikk a legelső kalendáriumban, a 
2005-ös 78. oldalán. A termálfürdő 
pontos megnyitását még nem sike-
rült kinyomoznom, valószínű, hogy 
ez 1973. május 7-14. között történt, 
mint később megtudtam, egy hét-
tel a gunarasi fürdő átadása előtt. 
A megyei lap május 15-i számában 

tudósítás jelent meg a tamási ava-
tásról. Gyimóthy Ödön tanácsel-
nök ünnepi beszédéből kiragadok 
néhány fontos gondolatot. Sokan 
egynapi fizetésüket ajánlották fel, 
a tamási és környékbeli cégek több 
százezer forint értékű társadalmi 
munkával segítették a megvalósu-
lást. (Nagy segítség lenne a könyv 
elkészítésében, ha az ünnepségen 
részt vevők közül valaki még tudna 
mesélni, netán fotóval, meghívó-
val, bármi más emlékkel szolgálni.) 
Gyürki Lászlótól, a Költségvetési 
Üzem, a fürdőt üzemeltető vállalat 
vezetőjétől az újságíró megtudta, 
hogy két ülőpados medencével in-
dult meg a fürdőélet, s  naponta 10-
20 óra között fogadta a vendégeket. 
A tudósító lejegyezte az első fürdő-
vendég nevét is, Kiss Andor 3. osz-
tályos gimnazista volt, aki korábban 
3 alkalommal 6 órát dolgozott tár-
sadalmi munkában a fürdőben. (A 
dolog szépséghibája, hogy a gim-

náziumi évkönyvekben nem talál-
tam Kiss Andor nevű tanulót, így a 
vele tervezett beszélgetés még várat 
magára.) Az elő évben, 1973-ban 
36.000 vendéget fogadott a trand. 
A jegyárakra, a bevételre vonatko-

zó adatokat még nem találtam. Ak-
koriban még nem személyautókkal 
érkeztek a vendégek, hisz kevés volt 
még magántulajdonban. Helyette 
főleg buszokkal, vonatokkal jöttek, 
de a céges buszok is gyakran hoz-
ták a vállalati, termelőszövetkezeti 
dolgozókat. 1974-ben elindultak 
az első úszótanfolyamok, amelyeket 
a reggeli nyitás előtt 9-10 óra kö-
zött tartottak. Ha jó az informáci-
óm, akkor az első oktató Pete Tóth 
Zoltán, általános iskolai osztály-
főnököm volt. A fürdőlétszámba, 
s bevételbe sem számítottak a diá-
kok, mert ingyenes volt a tanfolyam 
számukra. Dr. Deák Gábortól azt 
is sikerült megtudom, hogy kinek 
származott először bevétele a tamá-
si termálvízből. Az előző számban 
már említett Hauszmann bácsinak 
egy másik ötlete is támadt. Leho-
zott a közeli lakásából egy hagyo-
mányos, könnyű horganyzott kádat, 
amelyben az egész testét ellepő víz-

ben megfürdött, majd folyamatos 
vízcserével kölcsönadott egy-egy 
üveg sörért negyedórákra az igény-
lőknek. 2-3 sör árának árbevétele 
után talicskáján hazavitte a kádat. 
Ő volt tehát az első, akinek anyagi 
haszna származott a termálvízből, s 
mint „fürdőmester” tevékenykedett.
A szabadon, a „szabadba” kifolyó 
termálvíz hasznosítására az akkori 
tanácsi vezetésnek is hamar ötlete 
támadt, Nem  az új, hanem még a 
régi, a mai Frank söröző udvarán 
lévő strandmedencébe vezették át 
a vizet a Koppányon keresztül egy 
több százméteres vasvezetéket ki-
építve. Erről a munkálatokat kivi-
telezők egyike, Bognár István szá-
molt be.
Köszönettel vennék minden olvasói 
észrevételt, pontosítást, személyes 
visszaemlékezést, fotót, dokumen-
tumot, amely valamilyen módon 
kapcsolódik a tamási termálfürdő 
történetéhez.

Húsvét után
„A halál és élet harcra szállt. 
Meghalván az Élet a halálon úr lett. 
A halál és élet harcra szállt.”

Ótus László

A „Dicsőség, szent áldás, tisztesség” 
katolikus húsvéti népének második 
versszakában olvashatjuk ezeket a 
mondatokat. Az éneknek ez a né-
hány sora jól kifejezi a keresztény 
világ Húsvétra vonatkozó meg-
győződését. Az emberek soha nem 
nyugodtak bele abba, hogy a halálé 
az utolsó szó. Ezt igazolják a régi 
temetkezési szokások is. Mindig ott 
élt a remény a szívekben, hogy van 
folytatás. Akkor van ugyanis értel-
me az életnek, ha a halál után vala-
milyen formában folytatódik. Már-
pedig mindennapi életünket nem 
úgy éljük meg, hogy minden értel-
metlen. Ebben segít minket a mai 
tudományos világkép is, mely azt 
üzeni, hogy mindennek jól meg-
határozható rendje, törvénye, oka és 
értelme van. Ha ez nem így lenne, 
akkor a tudósok nem tudnák mű-
velni szakterületüket és nem lenne 
tudomány. 
Húsvéti reményünket visszaigazolja 
a körülöttünk lévő természet cso-

dálatos megújulása is. Tavasszal azt 
látjuk, hogy minden létező az élet 
felé tör. Minden élni akar és azt a 
minőségi többletet akarja felmutat-
ni, amit az élet jelent. 
Ha ez a természet rendjében így 
van, akkor ez az emberi életre néz-
ve is igaz. Láthatóan javul a ked-
vünk, amikor a nap melege egyre 
magabiztosabban győzi le a szürke, 
borongós és hideg téli napok sö-
tét homályát, s ha egymás szemébe 
nézünk, akkor talán már láthatjuk 
ennek még halovány, de biztos jelét. 
Ha feltekintünk az égre, akkor jó 
hangulatban sütkérezhetünk a ta-
vaszi napsugarak melegében, mely 
által tovább erősödik meggyőződé-
sünk, hogy élni jó. Az élet legyőzte 
a halált.
A természetben bekövetkező vál-
tozások azt az üzenetet hordozzák, 
hogy a világosság győz a sötétség 
felett, s az élet legyőzi a halált. A 
Krisztusban hívő ember tudja, hogy 
az erkölcsi életben a jó győz a rossz 
felett, ami által a húsvéti remény ott 
van nem csak a természet tavaszi 
ébredésében, hanem a mi emberi 
szíveinkben is. 
Látván ezt az átváltozást, minden 
mögött egy szermélyes szeretet lé-

tezését fedezhetjük fel, amiről a 
Biblia világos hitvallást tesz: „Meg-
ismertük és hittünk a szeretetben, 
amellyel Isten van irántunk. Az 
Isten szeretet, és aki kitart a szere-
tetben, az az Istenben marad, s az 
Isten is benne marad.”(1Jn 4, 16). 
Ebből az következik, hogy a sze-
mélyes szeretetből születtünk, va-
lamint hogy a szeretetre születtünk, 
és életünk végén a szeretetben fo-
gunk beteljesedni, ugyanis végső 
értelmét minden akkor fogja el-
nyerni. Erre az állapotra szeretnénk 
valamennyien eljutni, akik hiszünk 
Krisztusban.
Vágyakozzunk arra, hogy ne csak a 
természetben győzzön az élet, ha-
nem a mi szívünkben és a mi embe-
ri természetünkben is megszülessék 
az új élet reménye. Pál apostol így 
ír erről: „Töltsön el benneteket a re-
ménység Istene teljes örömmel és 
békével a hitben, hogy a Szentlélek 
erejével bővelkedjetek a remény-
ben.” (Róm 15, 13)
Húsvét titka tehát a remény titka, 
hogy az élet legyőzte a halált, s ez-
zel megnyitotta előttünk az örök 
élet kapuját. A feltámadt Krisztus-
nak a halál felett aratott reményteli 
győzelme ragyogja be szíveinket! 

Folyamatosak az internetes átverések 
Tolna megyében is 

Egyre többen választják az 
internetes vásárlást, mely-
nek hatására megnőtt az 
online csalások száma is. 
Előfordul, hogy a csalók 
nem a megrendelt termé-
ket küldik el, de akad olyan 
is, hogy alacsonyabb minő-
ségű áru érkezik meg a ren-
delőhöz, vagy egyáltalán 
meg sem érkezik a már elő-
re kifizetett termék. 

Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Me-
gyei Rendőr Főkapitányság szóvi-
vője hangsúlyozta: számos tényezőt 
kell figyelembe vennünk, mielőtt 
úgy döntünk, hogy az interneten 
vásárolunk. - Amikor különböző 

aukciós portálokon vásárolnak, soha 
ne fizessenek előre megvásárolt ter-
mékekért, hanem mindig utánvét-
tel kérjék a terméknek az eladását. 
Mindig ellenőrizzék a csomag át-
vételekor, hogy valóan azt kapják-e, 
amit rendeltek, hiszen előfordultak 
olyan bűncselekmények, amikor a 
megrendelt áru helyett valami ol-
csó, más terméket küldtek az eladók 
a vevő részére. Nagyon fontos az, 
hogy amikor tőlünk azt kérik, hogy 
bankkártya adatainkat adjuk meg, 
bármilyen vásárlás során, azt soha 
ne tegyük meg, és mindig csak biz-
tonságos, bankok által üzemeltetett 
oldalakon vásároljunk. Ezzel nagy-
jából elkerülhető, hogy csalás áldo-

zataivá váljunk- mondta a szóvivő. 
Az is gyanúra adhat egyébként 
okot, ha egy adott terméket az ere-
deti ára töredékéért hirdetnek, vagy 
éppen az, ha a vevő csak úgy jut-
hat az áruhoz, ha előre elutalja an-
nak árát. Gyakran fordul elő, hogy 
az utalás után az eladó eltűnik, és 
soha többé nem jelentkezik. A szó-
vivő elmondta, a tavalyi évben Tol-
na megyében két csalássorozatot 
derített fel a rendőrség. Az egyik 
esetben a csalók több mint 170 al-
kalommal verték át áldozataikat az 
egyik népszerű kereskedelmi web-
oldalon, de a rendőrséghez folya-
matosan érkeznek a megyében in-
ternetes csalók elleni feljelentések. 

Kedves ballagó diákjaink! 
Valószínűtlen módon ez 
már a második olyan tan-
év, amelyben csak így, a 
digitális világon keresztül 
tudunk búcsúztatni ben-
neteket a virtuális balla-
gásotok napján. 

Fegyveresi Anikó

Nem gondoltuk volna, hogy ismét 
ebben a formában tudunk csak szól-
ni hozzátok, hogy nektek is kimarad 
ez a jelentős iskolai esemény, amely 
egy korszak lezárását jelenti.
Már egy éve létezünk – lézengünk 
a digitális valóságban, reményked-
ve abban, hogy hamarosan nem 
számít majd eget rengető ese-
ménynek, ha összefutunk egymás-
sal az utcán vagy a boltban – és el-
sőre eltaláljuk, ki rejtőzik  a maszk 
alatt. 
Nem kis feladatot rótt rátok ez az 
időszak, egy olyan formában kel-
lett az érettségire készülni, amely 
nem adott lehetőséget a személyes 
jelenlétre, tapasztalatok megszer-
zésére. Igen, tudjuk, hogy most 
ez mindenkinek egyformán ilyen 
fura volt – de mégiscsak ti vagytok 
azok, akik ilyen embert próbáló 

időszak után álltok a vizsgák előtt. 
Arra kérünk benneteket, próbáljá-
tok megőrizni az együtt töltött idő 
minden kellemes emlékmorzsáját, 
hogy mikor lehetőségetek lesz majd 
rá, gond nélkül újra tudjátok épí-
teni az iskolás évek emléktortáját. 
Mindenkinek van ott egy szelete – a 
kirándulások, a felelések, a bulik, a 
bálok, a szerelmek, a szakítások –
minden rezzenés, ami a tanuláson 
kívül az iskolához köt benneteket. 
Egyszer elmúlik ez is – és bár az el-
veszített pillanatokat visszahozni 
soha nem lehet. Talán mégis nyílik 
majd esély újak gyűjtésére, amelyek-
kel az első találkozón felvértezve 
remélhetőleg már csak mosolyogva 
emlegetitek ezt az időt. Kívánjuk, 
hogy maradjon meg bennetek a ki-
tartás, hétfőtől szálljon meg az ihlet, 
és úgy induljatok el innen az életbe, 
hogy soha ne legyen nehéz hátranéz-
ni, és azt mondani: Innen indultam, 
ide mindig szívesen térek vissza. 
Mi emlékezni fogunk rátok és 
mindig megmaradtok azoknak a 
diákoknak, akik az elveszített pil-
lanatok helyett perceket kapnak 
majd az élettől. 
Kívánjuk, hogy így legyen! 

Az első termálkút

Megújul az evangélikus 
templom Tamásiban 

Vakolás, festés, villanysze-
relés. Felújítják az evangé-
likus templombelsőt Ta-
másiban mintegy 3,5 millió 
forintból. A munkálatok 
várhatóan az év végéig be-
fejeződnek. 

A külső tatarozást már korábban 
elvégezték körülbelül ugyanek-
kora összeget fordítva rá. Támo-
gatást kaptak az egyházmegyétől, 
az önkormányzattól és vállalko-
zóktól is. Minderről Győri Já-
nos, a gyülekezet világi vezetője 
tájékoztatta a TEOL-t. Kitért 
arra is, hogy elég kevesen vannak 
– 15-16 fő –, s emiatt saját erő-

ből nem lennének képesek ilyes-
mit megoldani. A rendszerváltás, 
a vallásgyakorlás szabaddá válá-
sa nem eredményezte azt, hogy 
az emberek elkezdtek tömegével 
templomba járni. A tamási evan-
gélikusoknak még helyben lakó 
lelkészük sincs. A tolnai Jámbor-
né Szabados Regina jár hozzá-
juk istentiszteleteket tartani, már 
amikor a járványhelyzet engedi. 
A parókia rendelkezésre áll, de 
üres. Működési támogatást ugyan 
kapnak a kisgyülekezetek, de va-
lamennyi önerő mégiscsak kell. 
Tamásiban a lelkész rezsijének a 
rendezése is gondot okozna, ha 
ott élne.
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Tárt karokkal várták a versenyzésre kiéhezett elszántakat
A Magyar EnduroCross bajnokság első fordulóját Tamá-
siban rendezték meg, április 24-én. 

A Tamási Enduro és MX Egyesület 
tagjai Dravecz Balázs vezetésével 
már többször bebizonyították, hogy 
nincs lehetetlen, minden nehéz kö-
rülmény között is a legjobbat igye-
keznek megvalósítani. Ez most sem 
történt máshogy, rengeteg munká-
val és előkészülettel, a megfelelő 
kollégákkal sikerült egy jó hangu-
latú versenyt összekomponálniuk, 

a lehetőségekhez képest remek, itt 
– ott extrém akadállyal megspékelt 
erdei nyomvonalú pályával. A bele-
fektetett erőfeszítéseknek a magas 
létszámú versenyző sereg hozta 
meg a gyümölcsét azzal, hogy bal-
esetmentesen újra nyeregbe pattan-
va levezethették a feszültséget és 
részvételüket tették – írja Brenner 
Ádám a Magyar Motorsport Szö-

vetség oldalán közzétett beszámo-
lójában. 
- Valóban, közel négy év munkája 
volt, hogy Tamásiban tudjuk meg-
kezdeni a szezont – mesélte Dra-
vecz Balázs, a Tamási Enduro és 
MX Egyesület elnöke. – Sejtettük, 
hogy sok nevező lesz, mert az első 
versenyen mindig többen vannak, 
ám a pandémia miatt mégis volt 
bennünk egy kis félsz, így azon 
igyekeztünk, hogy jól összerakott 
pályát tudjunk szolgáltatni mind-
két esetben; akkor is, ha keveseb-
ben, és akkor is, ha sokan jönnek. 
Végül aztán rekordszámú nevezés 
érkezett, összesen 192, melyből 
végül 180-an regisztráltak be a 
helyszínen, és indultak a versenye-
ken. Reggel 8 órakor rajtoltak a ki-
csik az 50 cm3-es kategóriában, és 
gyakorlatilag egész nap zajlottak 
a futamok, összesen 16 csoport-
ban. Minden zökkenőmentesen 
zajlott, mindössze egy térdsérü-
léssel megúsztuk a napot, erről is 
kiderült később, hogy a versenyző 
szerencsére kisebb húzódást szen-
vedett csak, így elmondható, hogy 
biztonságos pályát sikerült össze-
raknunk. 

Tamási színeiben 13 versenyző 
indult, ebből tamási lakos 5 fő 
volt. Szép eredményekkel zár-
tunk, nagyon erős mezőny állt 
össze minden kategóriában. Ör-
ményi Gábor veterán kategóri-
ában a 8. helyet szerezte meg, 
páros kategóriában indult Péti 
Zoltán és Péti Ákos, ők szintén 
a 8. helyen végeztek. Ugyancsak 
párosban indult Tóth László ve-
lem, mi a dobogó második fokára 
állhattunk fel. 
Azt kell mondanom, hogy remek 
csapattal dolgozhattam együtt is-
mét, ezúton is köszönöm annak 
a 30-40 főnek a munkáját, akik 
nélkül ez a verseny nem jöhetett 
volna el Tamásiba, és nem ren-
dezhettük volna meg ilyen magas 
színvonalon – folytatta Dravecz 
Balázs. – Ezért is töltött el ben-
nünket rendkívül rossz érzésekkel 
az, hogy ezt a közönség nem lát-
hatta, hiszen zárt kapuk mögött 
kellett megtartanunk a futamokat. 
Ennyi éven át dolgozunk azért, 
hogy elhozhassuk Tamásiba a sze-
zonnyitót, a pályán profi motoro-
sok, Európa bajnokok versenyez-
nek Ausztriától Szlovákiáig, és ezt 

nem láthatják a tamásiak – bor-
zasztó érzés számunkra. Nagyon 
bízunk benne, hogy szeptember-
re visszaáll minden a régi kerék-
vágásba, mert akkor egy kétnapos 
enduro versenyt hozunk el ide egy 
nagyobb szabású rendezvény ke-
retében, őszintén reméljük, hogy 
azt már a nézőkkel együtt élvez-
hetjük. 

Iskolás országos bajnokságon jártak a súlyemelők
Országos Bajnokságot 
rendeztek április utolsó 
hétvégéjén a budapesti 
Testvériség SE Elem utcai 
tornacsarnokában. A diák 
súlyemelők részére kiírt 
erőpróba célja annak fel-
mérése, hogy hol áll ma a 
magyar utánpótlás.

Bachmann Béla

A Koppány SE ezúttal négyfős csa-
pattal indult a fővárosi megméret-
tetésre, a tamási fiatal tehetségek a 

diákolimpiához hasonlóan az 
oktatási intézményüket kép-
viselték. A tinédzserek szé-
pen helyt álltak, helyenként 
jó és minőségi gyakorlatokat 
emeltek, ami önmagában be-
csülendő tény. Serdülő kor-
csoportban Orsós Máté 67 
kilós súlycsoportban bronz-
érmes, szakításban 53 kg 
(egyéni csúcs), lökésben 65 
kg, összetettben 118 kilóig 
jutott. Lőrincz Dávid a 73 ki-
lós súlycsoportban ért el ne-

gyedik helyezést, szakításban 38 
kg, lökésben 50 kg, összetettben 
88 kilóig jutott (mindháromban 
egyéni csúcs). Máté és Dávid a 
Würtz Ádám Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulói. Női ifjúsági korcsoport-
ban a 71 kilós súlycsoport in-
dulója volt Barkóczi Valentina, 
élete első súlyemelő versenyén 
negyedik helyezést ért el 68 kilós 
összetett eredménnyel (28,40), a 
jó adottságú, tehetséges lánynak 
remek alkalom volt a tapasztalat-

szerzésre. Tina a Déli Agrárképző 
Centrum Csapó Dániel Mezőgaz-
dasági Technikum, Szakképző Is-
kola és Kollégium tanulója. Fenyő 
Dániel a juniorok 73 kilós súlycso-
portjában magabiztosan megvédte 
Tamásiban szerzett bajnoki címét, 
aki a három korosztályt figyelembe 
véve az OB legjobb versenyzőjének 
bizonyult. Szakításban 115 kilóig, 
lökésben 140 kilóig, összetettben 
255 kilóig jutott. Dani a Béri Ba-
logh Ádám Katolikus Gimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda tanulója.

Futballáprilis

Megyebajnok lett az U19-es csapat
U19-es fiataljaink remek 
győzelmi sorozatuk révén 
még a bajnokság vége előtt 
feltették a pontot az i-re, 
azaz megnyerték korosz-
tályuk bajnokságát - eddig 
veretlenül. 

A Gerjen 1-0-ás le-
győzésével, a Bátaszék 
ellen elért 10-0 után 
véglegesen eldőlt, hogy 
a második Dombóvár 
már nem veszélyezte-
ti első helyüket, ezért 
a hátra lévő fordulók 
eredményeitől függetlenül már baj-
nokok. 14 győztes mérkőzésük alatt 
105 gól lőttek és mindössze 5-öt 
kaptak. Természetesen a góllövő 
listát is fiataljaink vezetik: Horváth 
Krisztofer 26 gólos, őt Bukovics 
Dániel „üldözi” 23 találattal. 
A márciusi kényszerszünet nem 
tett jót a megye I-es csapatnak, 
mely a folyamatos edzések ellenére 
felemásan szerepelt áprilisban. Első 
két mérkőzésén döntetlent játszott 
mind a Kakasd (1-1), mind a Du-

naföldvár ellen (3-3). Ezt követően 
a forduló meglepetését szolgáltatva 
1-0-ra legyőzte ugyan a listavezető 
és bajnokesélyes Gerjent, azonban 
a Bátaszék 4-2-es győzelmével, 3 
ponttal távozott Tamásiból. A hiá-

nyos tabellán csapatunk 33 pontjá-
val most is a dobogóért küzd, egy 
mérkőzéssel kevesebbet játszva. 
Sipos Norbert utánpótlás korú ta-
nítványai végre nem csak az edzé-
seken mutathatják meg tudásu-
kat, ugyanis folytatódik az U14-es 
bajnokság is. Emellett Norbi heti 
két alkalommal, kedden és csütör-
tökön, az itteni két gyakorlás mel-
lett plusz edzésre visz fiatalokat a 
Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó 
Akadémiához. Azokat, akiken lát-

szik, hogy komolyan veszik az it-
teni edzéseken végzett munkát, 
és kiemelkedően teljesítenek. Ők 
az 2008-as születésű Jankó Bence, 
Maczik Dávid, Őry Máté, és négy 
2009-es születésű: Szabó Miklós, 

Mosberger Milán, Balogh 
Botond, Balogh Balázs. A 
2009-es korosztálynál az 
edzések megtartásában be-
segít Miovecz Zoltánnak, 
míg a 2008-asok edzését 
Petrók Viktor tartja. Ez-
zel is erősítjük a két klub 
közötti együttműködést, 
a gyerekek és Norbi szak-

mai fejlődését. A srácoknak így 
esélyük van arra, hogy amennyiben 
lehetőségük van rá, magasabb szin-
ten is folytathatják a labdarúgást. 
Mindannyian megállják a helyüket 
a kaposvári edzéseken, és hamar 
felvették az ottani ritmust. A hazai 
edzéseken és bajnoki mérkőzéseken 
is látható már a kaposvári edzések 
pozitív hatása.
Folytatás májusban, végre ismét 
nyitott kapuk mögött!

Tamási 2009 FC

Az U19-es megyebajnok csapat és edzőik

Fenyő Dániel megvédte bajnoki címét

Rekordszámú nevezés érkezett a versenyre
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Tavaszi bűnmegelőzés
A kikelet beköszöntével is 
tudja biztonságban hétvégi 
házát, nyaralóját!

A tavaszi időjárás kicsalja az embe-
reket a szabadba, a kertbe, benépe-
sülnek az üdülők, ta-
nyák. Megkezdődnek 
a tavaszi munkák, de 
megjelenhetnek azok a 
bűnelkövetők, akik erre 
az alkalomra várnak és 
a könnyen megszerez-
hető zsákmány remé-
nyében megpróbálnak 
bejutni a házakba.
A tavaszi kerti mun-
kákkal kapcsolatban a 
Tolna Megyei Rendőr-
főkapitányság az alábbi 
vagyonvédelmi taná-
csokat adja:  
Az ingatlan körüli ke-
rítést tartsa mindig jó 
állapotban, és a kaput mindig zárja 
kulcsra!
Figyeljen arra, hogy a kertjében a 
bokrok, fák, sövények legyenek visz-
szavágva, így elkerülve azt, hogy va-

laki észrevétlenül elbújhasson a kert-
jében!
Fontos, hogy az ingatlan nyílászárói 
jó állapotban legyenek, az ajtót min-
dig zárja kulcsra, és a kulcsokat tartsa 
távol az ajtótól, vagy az ablaktól!

Figyeljen a környezetére, legyen jó 
viszonyban szomszédaival, tartsák 
szemmel egymás értékeit. Tartson 
kapcsolatot a helyi rendőrökkel, a 
polgárőrség önkénteseivel, tájéko-

zódjon a környezete történéseiről!
Tájékozódjon rendszeresen a va-
gyonvédelem lehetőségeiről. Ha van 
riasztója, használja is!
A munka végeztével a szerszámokat, 
kisgépeket zárja el, vagy vigye haza!

A hétvégi ház ajtaját napközben is 
– amikor kiskertben tartózkodnak 
– zárják be, mert nem biztos, hogy 
munka közben észreveszik a hívatlan 
látogatót!

Pusztító járványok Tamási-
ban az elmúlt száz évben

A médiában és egyes kö-
zösségi oldalakon a pan-
démiával kapcsolatos 
számháborúban, poszt-csa-
tákban ritkán esik szó az 
emberiséget a korábbi év-
századokban sújtó, pusz-
tító járványokról. Holott 
dédszüleink, nagyszüleink 
életében, éppen 100 éve, 
kísértetiesen hasonló vi-
lágjárvány fertőzte meg a 
huszadik század elején élő 
teljes populáció nagyjából 
negyedét, vagyis ötszáz-
millió embert. 

Miskolczi Zoltánné

1918 januárjától 1920 decemberéig 
40-50 millió, durvább becslések sze-
rint százmillió halálos áldozata volt 
a történelem legsúlyosabb influenza-
járványának. A két hullámban táma-
dó, spanyolnátha néven emlegetett, 
fokozottan ragályos és egyben halá-
los betegséget az „A” típusú influen-
zavírus egyik altípusának, a H1N1-
nek egy különlegesen virulens törzse 
okozta, amely a jelenlegi influenza-
vírusoknál 39 000-szer „virulensebb” 
volt. Ma már tudjuk, hogy azért le-
hetett ennyire gyilkosan hatékony, 
mert a tüdőszövetekbe jutva szél-
sőséges immunreakciót váltott ki, 
ami vérzéses tüdőgyulladást, tüdő-
vizenyőt, fulladást okozott a fertő-
zötteknél. Ennek ellenére a magyar 
sajtóban még 1918 szeptemberében 
is jelent meg olyan cikk, amely sze-
rint a vírusnak nem volt köze a tü-
dőgyulladásokhoz. A Pesti Hírlap  
szeptember 24-én még ezt írta: „Bár 
a betegség enyhe és normális lefo-
lyású, mégis szükségessé vált egy-két 
iskola bezárása. Sajnos, a közönség 
körében a spanyol betegségről téves 
nézetek alakultak ki, mert nagy a haj-
landóság, hogy haláleseteket, ame-
lyeket például tüdőgyulladás oko-
zott, a spanyolnátha rovására írják, 
holott a két betegségnek egymáshoz 
semmi köze, legfeljebb annyi, hogy 
mindkettő magas lázzal „kezdődik.” 
Öt nap múlva már olyan iszonyatos 
mértékben tombolt a járvány, hogy 
a lap kénytelen volt elismerni, hogy 
az egyik legsúlyosabb komplikációja 
a spanyolnáthának éppen a mellhár-
tya- és tüdőgyulladás. Végeztem egy 
kis kutatást az egyházi anyakönyv-
ben és a parókia történetében, hogy 
Tamásiban pusztított-e a spanyol-
nátha. A Historia Parochiae-ban az 
alábbi bejegyzést találtam: „1918. 
október 15. A spanyol nátha jár-
vány ijesztő módon terjed különö-
sen a serdültebbek között.” A halotti 
anyakönyvben utánanézve az alábbi 
tragikus kép bontakozott ki: 1918. 
évben októbertől decemberig 60 be-
jegyzésben szerepelt a halál okánál 
a „tüdőlob”. A tüdőgyulladás vezető 
halálok volt a 19. század végén, 20. 
század elején. Azt azonban tudni 
kell, hogy a meghűléssel szerzett tü-
dőgyulladás mellett nagy százalék-

ban alapbetegség szövődményeként 
is jelen volt. Abban az évben, ahol 
feltűnően sok volt a „tüdőlob”, va-
lószínűleg valami járvány álhatott a 
háttérben. Megjegyzem, hogy 1918-
ban összesen 170, 1919-ben pedig 
129 haláleset volt Tamásiban az 
anyakönyv szerint. Figyelembe véve, 
hogy 1919-ben a politikai áldozatok, 
kivégzettek is jelentősen gyarapítot-
ták a holtak számát (18 fő), 1918 
fekete éve a településnek. Bár csak 
két elhunytnál nevezték meg a „spa-
nyol betegséget”, valószínűsíthető 
hogy a többi halott tüdőgyulladása 
mögött is a spanyolnátha rejtőzik. 
A nemek közti megoszlás: 39 nő és 
21 férfi. Korosztályi elemzés alapján 
megállapítható, hogy valóban a „ser-
dültebbek” estek áldozatul, hiszen az 
összes elhunytból 23 volt tíz év alat-
ti, 11 fő tíz-húsz év közötti. A leg-
fiatalabb két hetes volt. Érdekesség, 
hogy az egyik halott egy orosz ha-
difogoly volt. A vírus 1918. október 
20. után tetőzött, ekkor volt olyan 
nap (október 21.) amikor hatan is 
meghaltak, a hónap végéig összesen 
harminchárman. A következő évben 
23 „tüdőlob” bejegyzést találtam. 
Tömeges esetszám (8) csak január-
ban volt, a többi arányosan eloszlott 
az évben, és kifejezetten az idősebb 
népességet érintette. 1920-ban a 30 
tüdőgyulladásban elhunytból feb-
ruár és március hónapban 7 főnél 
van beírva hogy „tüdőlob-spanyol”, 
vagy „spanyol betegség”. Mindenki 
fiatal, 12 év alatti volt. Két év múl-
tán újabb tragédia borította gyászba 
a tamási családokat, erre utaló be-
jegyzést szintén a parókia történe-
tében találtam. „1921. okt. hóban 
az iskolák zárva vannak vörheny 
járvány miatt. Két menyasszony is 
meghalt, amikor már ki volt tűz-
ve az esküvőjük napja.” A vörheny, 
azaz skarlát leggyakrabban az 5-15 
év közöttieket érintő, egykor súlyos 
gyermekbetegség volt, ami ma már 
antibiotikummal könnyedén gyó-
gyítható. Tamásiban is vissza-vissza-
térő betegség volt, de a spanyolnátha 
pusztítása után két évvel drámai volt 
az újabb, ezúttal gyermekeket érintő 
járvány kirobbanása.1921 szeptem-
berétől 1922 februárjáig eltemettek 
tizenkét vörhenyben elhunyt leányt 
a kilenc hónapostól a 19 évesig, és 
hat fiút a tíz hónapostól a négy éve-
sig. A szomorú számok mögött van 
egy olyan családi tragédia is, amikor 
egy két éves ikerpárt vesztettek el a 
szülők egy nap különbséggel. Bár 
dédszüleink korában még elég nagy 
volt a gyermekhalandóság, ez a jár-
vány mégis megrendíthette a tamási 
családokat. Hogy milyen tanulságot 
vontam le mindebből? Járványok, 
pusztító fertőző betegségek gyak-
ran tizedelték az emberiséget, még 
az előttünk élő harmadik generáció 
is tehetetlen volt velük szemben. 
Hála a tudomány fejlődésének, ne-
künk megadatott, hogy megvédjük 
magunkat. Rajtunk múlik, hogy mit 
írnak majd rólunk száz év múlva.


