
Programlehetőségeket is kí-
nál a Látogatóközpont

Ahogy arról előző lapszámunk-
ban beszámoltunk, május 6-án 
megnyithatta kapuit a Dám 
Pont Látogatóközpont. Június-
ban már programokkal is várják 
az érdeklődőket.

 ¬ 4. oldal
Átadták a munkaterületet az 
új csarnokhoz

Ezer négyzetméteres új, kor-
szerű gyártócsarnokkal bővül a 
tamási székhelyű RAMIVO Ma-
nufacturing Hungary Kft. telep-
helye. A beruházás átfogó célja 
a vállalat gyártási kultúrájának 
magasabb szintre emelése, és 
új munkahelyek teremtése.

 ¬ 4. oldal
Készül a tamási állatotthon

A nemrégiben alakult Tamási 
Állatvédő Egyesület tagjai ak-
tívan tevékenykednek, lelkes 
segítőikkel együtt már az állat-
otthon kialakításán dolgoznak. 
Lehet hozzájuk csatlakozni, 
minden segítséget szívesen fo-
gadnak. Az egyesület elnökét, 
Kovács Anettet kérdeztük.

 ¬ 6. oldal
A siker titka az igazi csapat-
játék volt

Aranyérmes lett a tamási 
együttes, Döbrököz elleni győ-
zelmével biztosította be bajnoki 
címét a megyei III. osztály Nyu-
gati csoportjában a Tamási 2009 
FC második számú csapata. 

 ¬ 7. oldal

Hosszú idő után újra benépesedett a Túrmezei Erzsébet rendezvénytér, sokan vártak már erre a pillanatra. Május utolsó vasárnapján, 
gyermeknapon végre megint vidámsággal, játékkal, boldog gyermekekkel és szüleikkel telt meg a tér.   2. oldal
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Újra megtelt élettel a rendezvénytér
A tartalomból

Új munkásszálló épül Tamásiban
Hosszú távon kíván megoldást nyújtani a tamási cégek 
munkaerő-piaci problémáira az a beruházás, amelynek 
támogató okiratát május 12-én írta alá dr. Horváth Kál-
mán kormánymegbízott és Porga Ferenc polgármester. 

A 830 millió forintból megvalósu-
ló, 150 fős munkásszálló építéséhez 
560 millió forint vissza nem téríten-
dő támogatást nyújt Tamási Város 
Önkormányzatának az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium. A 
fejlesztés elsődleges célja, hogy egy 
olyan munkásszálló építése valósul-
jon meg, amely a városban jelenlévő 
munkáltatók számára a szükséges, 
jelenleg nem elérhető munkavál-
lalók alkalmazásához elszállásolá-
si lehetőséget biztosít. Emellett a 
munkásszállás a város és a térség 
munkáltatóvonzó erejét is növelni 
fogja. A városban számos nagyobb 
munkáltató van jelen, akik a térség-
ben jelenlévő munkaerőhiány miatt 

nehézségekkel küzdenek. 
Magyarországon 2013 óta erősöd-
nek a munkaerőhiánnyal kapcsolatos 
vállalati panaszok, növekszik a fog-
lalkoztatási szolgálatnál bejelentett 
üres állások száma, és emelkedik a 
vállalati kikérdezésekben mért hi-
ány. A hiánnyal kapcsolatos pana-
szok tekintetben ma az ország az 
európai élmezőnyhöz tartozik. „A 
vállalkozások 42,5%-a rendelkezik 
betöltetlen álláshellyel, a betöltetlen 
álláshelyek 55%-ára legalább 3 hó-
napja nem találnak alkalmas jelent-
kezőt – a legproblémásabb álláshe-
lyekre a válaszadók átlagosan több 
mint 9 hónapja keresik az alkal-
mas munkavállalót. Ágazatonkén-

ti megosztásban észrevehető, hogy 
a kereskedelem, a feldolgozóipar, a 
humánszociális ellátás, az építőipar 
és a mezőgazdaság foglalkoztatja 
a legtöbb munkavállalót. A legna-
gyobb munkaerőhiány a feldolgozó-
ipar és az építőipar területén jelent-
kezik, de komolynak mondható a 
kereskedelem, a gépjárműjavítás, és 
a humán-egészségügyi, szociális el-
látás területén is. A legtöbb tartósan 
üres álláshely az építőipar és a keres-
kedelem, gépjárműjavítás területén 
jelentkezik. A leggyakoribb betöltet-
len munkakörök egyébként a tamási 
járásban: ápoló, gondozó, kőműves, 
gépszerelő, nehézgépkezelő, építés-
vezető, asztalos, lakatos, műszerész, 
műszaki előkészítő, forgácsoló-esz-
tergályos, festékszóró, minőségbiz-
tosítási mérnök, műszaki előkészítő 
mérnök és szakács. 
A jelen fejlesztés keretében meg-
épülő munkásszálló a munkaerő-
piaci problémákra adhat megoldást 
150 férőhely kialakításával. A mun-
kásszálló-építés célja, hogy a helyi 
gazdaság fejlődésének ne legyen 
további akadálya a munkaerőhiány. 

Tamási Város Önkormányzata a 
felmerült és jogosan elvárt munkás-
szálláshelyeket jelenleg nem tudja 
biztosítani a városban működő vál-
lalkozásoknak, ami egyre nagyobb 
problémát jelent mind a munkálta-
tók, mind a település számára. Rá-
adásul ezen munkásszállás hiánya 
veszélyezteti a város további fejlő-
dését gazdasági értelemben, továb-
bá a népességcsökkenés megállítása 
és munkahelymegtartó képesség 
megőrzése tekintetében is. A ter-
vezett munkásszállás megvalósítá-
sa - az egyébként a vállalkozások 
számára igen közkedvelt - település 
jövőjét elősegíti nemcsak gazdasági 
értelemben, de további más fontos 
szempontok is szerepet játszanak: 
a népességcsökkenés megakadályo-
zása, a munkaerő elvándorlás meg-
akadályozása, további cégek, gyárak 
idetelepülése, a helyi KKV-k for-
galmának biztosítása, a munkahely-
megtartó képesség növelése és az új 
betelepülők létszámának a növelése. 
A megvalósítás tervezett időszaka: 
2021. szeptember – 2023. augusz-
tus.

Az épülő munkásszálló látványterve

Porga Ferenc és Dr. Horváth Kálmán
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Hirdetmény

Szünidei gyermekfelügyeletre vonatkozóan 
Tamási Város Önkormány-
zata a nyári szünidő időtar-
tamára nyári tábort hirdet. A 
hosszú nyári szünetben sok 
szülő számára problémát je-
lent a kisgyermeke elhelye-
zése, felügyelete a korona-
vírus járványra tekintettel 
kiadott szabadságok miatt. A 
tábor ideje alatt pedagógus 
felügyel a gyermekekre, to-
vábbá részükre programok 
is megszervezésre kerülnek 
(kirándulás, strand stb.). A 
táborban napi háromszori 
étkezést biztosítunk (tízórai, 
ebéd, uzsonna). 

A jelentkezéskor külön kell jelölni, 
hogy milyen időszakra, mely napok-
ra igénylik a felügyeletet. A leadott 
igény később módosítható. A tábor 
díját előre, heti bontásban kell befi-
zetni legkésőbb az adott hetet meg-
előző hét csütörtökének 10 órájáig. 
Aki fenti határidőig nem fizeti be 
a tábor díját, annak gyermeke nem 
vehet részt a táborban következő hé-
ten! A már befizetett hétre történő 
jelentkezés lemondására is megelőző 
hét csütörtökének 10 órájáig van le-
hetőség (a tábor díjának visszafizeté-
sére csak ebben az esetben van mód). 
A tábor első hetének befizetési ha-
tárideje: 2021. június 13. 10 óra.
A felügyeletért fizetendő díj magá-

ban foglalja az étkezést, felügyeletet, 
egyéb eszközök biztosítását (papír, 
írószer), programok szervezését. A 
gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 21/C. § értelmében 
ingyenesen étkező tanulóknak ét-
kezésért díjat nem kell fizetniük. 
Ingyenes étkezésre jogosult: a hátrá-
nyos helyzetű gyermek és a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek, valamint e gyer-
mekeken kívül további gyermekek, 
így különösen a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermekek, amennyiben azok csa-
ládban nevelkednek – ezen tényeket 
igazolni kell! 
Felhívjuk a figyelmet azonban arra, 
amennyiben – igény és megfelelő 
számú jelentkező esetén – olyan 
program kerül megszervezésre, 
mely a befizetett díjból nem fedez-
hető, úgy ahhoz a szülőnek külön 
hozzá kell járulnia, azt tehát a tábor 
díja nem foglalja magában (például 
egy olyan kirándulás, ahol belépő-
jegyet kell fizetni).  
A tanuló ifjúság üdülésének és tá-
borozásának egészségügyi feltéte-
leiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM 
rendelet szerint a táborozásban csak 
az vehet részt, aki arra egészségi-
leg alkalmas. A gyermek törvényes 
képviselője a rendelet 2. mellék-

lete szerinti adattartalmú, a tábo-
rozást megelőző négy napon belül 
kiállított nyilatkozattal igazolja a 
táborozásban részt vevő gyermek 
megfelelő egészségi állapotát a tá-
borozás megkezdése előtt. A nyilat-
kozathoz szükséges nyomtatvány az 
önkormányzat honlapjáról letölthe-
tő, illetve a felügyeletet ellátó pe-
dagógus adja át kitöltés céljából. A 
nyilatkozatot legkésőbb a táborozás 
megkezdésekor a pedagógus részére 
kell átadni.
A tábor ideje: 2021. június 16-tól 

augusztus 19-ig 
A tábor helye: Würtz Ádám Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művé-

szeti Iskola
A napi felügyelet időtartama: min-
den munkanap 7.45-től 16.30-ig. 
A táborért fizetendő díj: 7.500,- Ft/
hét (ingyenesen étkezők esetében 
3.000,- Ft/hét)
FELHÍVJUK A FIGYELMET 
ARRA, HOGY A TÁBOR MEG-
FELELŐ SZÁMÚ JELENT-
KEZŐ HIÁNYÁBAN – LEG-
ALÁBB 8 FŐ – NEM KERÜL 
MEGSZERVEZÉSRE!
Jelentkezni június 10-ig lehet a je-
lentkezési lap és adatkezelési nyi-
latkozat kitöltésével és aláírásával, 
illetve annak a Tamási Polgármes-
teri Hivatal portáján (Tamási, Sza-
badság utca 46-48.) történő leadá-
sával.

Egy csipet gyermeknap
Hosszú idő után újra meg-
telt vidámsággal és játékkal 
a Tamási Művelődési Köz-
pont előtti rendezvénytér.

Kuvik Kitti

Megszoktuk már, hogy manapság 
napról napra változik az életünk, 
ami tegnap még bizonytalan volt, 
az mára biztos lett és fordítva. Ilyen 
volt az idei gyermeknap is, 
melyre hetekkel ezelőtt még 
online készültünk (erről is 
olvashatnak a lapban), de 
végül az enyhítéseknek kö-
szönhetően, ha korlátozá-
sokkal is, de lebonyolítha-
tóvá vált. Az elmúlt évekhez 
képest visszafogottabbak 
voltunk a rendezés során, 
hisz az elsődleges még ma is 
egészségünk védelme, plá-
ne, hogy a program olyan 
korosztályt vonzott és moz-
gatott meg, akik nem kap-
hattak védőoltást. Ezért az 
idei gyermeknap programja 
mai nyelven szólva kicsit „light”-
osabb volt, mint az eddigiek, ezért 
is neveztük el „Egy csipet gyermek-
napnak”. Az időjárás szerencsére 
kedvezett a rendezvénynek, hiszen 
a program során ragyogó napsü-
tésben szórakozhattak a látogatók, 
szemmel láthatóan pedig mindenki 
talált is magának olyan foglalatos-
ságot, ami közel állt az érdeklődési 
köréhez, kedvenc időtöltéséhez. A 
rendezvénytéren több helyszínen is 
kipróbálhatták magukat a gyerekek, 
a tér közepén a Tamási BringaSport 
Egyesület izgalmas biciklis aka-
dálypályát állított fel, a vállalkozó 

kedvűek akár versenyhelyzetben is 
kipróbálhatták magukat. Az egye-
sület tagjai és segítőik ajándékok-
kal és érmekkel díjazták az ügyes 
kerékpárosokat. A Tamási Íjász 
Egyesület tagjainak segítségével 
betekintést kaptak ebbe az izgalmas 
és nem mindennapi sportba, sokan 
kedvet is kaptak hozzá és életük-
ben először fogtak íjat a kezükbe. 
A TSZSE Sakk Szakosztály tagjai 

is színesítették rendezvényünket, a 
sakktáblák felett egész délelőtt ér-
deklődő arcokat láttunk. A gyere-
kek gyorsan megtanulták a játék-
hoz szükséges alapvető szabályokat, 
majd ezután próbára is tették tudá-
sukat és több meccset is lejátszottak 
egymás ellen. Az Aranyerdő Óvoda 
kreatív óvónői és az ügyes kezű se-
gítőink 4 helyszínen várták a kéz-
műveskedni vágyókat. Asztalaik 
körül folyamatos volt a jövés-me-
nés, bárki csatlakozhatott hozzá-
juk, aki kedvet kapott egy-egy dísz, 
játék elkészítéséhez. A tűzoltóautó 
nagy sikert aratott a kisfiúk és kis-

lányok körében is, a helyi lánglova-
gok pedig készségesen válaszoltak 
minden feltett kérdésre. A legki-
sebbeket a művelődési központban 
kétféle (magyar és angol nyelvű) ze-
nebölcsi várta Dezső Judit és Gábor 
Anita vezetésével.
A rendezvény egész ideje alatt 
hosszú sorok várakoztak a csillám-
tetováló és arcfestő standnál, ahol 
bűbájos alkotások készültek a kis 

arcokra és karokra. 
A rendezvénytéren álló 
májusfát is kitáncoltuk 
a délelőtt során, melyet a 
Pántlika néptánc együt-
tes Csillaghír csoport-
jának legényei állítottak 
még május elsején. A 
változatos programok 
mellett többféle finom-
ság is várta a látogatókat 
a rendezvény ideje alatt. 
Nagyon örülünk, hogy 
hosszú idő után újra ta-
lálkozhattunk, és egy 
jó hangulatú délelőttöt 

tölthettünk el a helyi és 
környékbeli családokkal, látoga-
tóinkkal, együttműködő partne-
reinkkel. 
Ezúton is szeretnénk megköszön-
ni a gyermeknap megrendezéséhez 
nyújtott együttműködést az alábbi 
civil szervezeteknek és magánsze-
mélyeknek:
Tamási BringaSport Egyesület, Ta-
mási Ijász Egyesület, TSZSE Sakk 
Szakosztály, Tamási Önkormány-
zati Tűzoltóság, Tamási Tűzoltó 
Egyesület, Herr Mária, Kecskésné 
Herr Mónika, Kelemen Klaudia, 
Dezső Judit, Gábor Anita, Sógor-
káné Rácz Andrea, Zirkl Attila.

A magyar hősökre emlé-
keztek Tamásiban is 

A magyar hősök emlékünnepét május utolsó vasárnap-
ján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre emlé-
kezve, akik az életüket áldozták Magyarországért. 

Tamásiban május 30-án, vasárnap 
délelőtt a Hősök kertjében gyűltek 
össze az emlékezni kívánók. Beszé-
det mondott a város polgármeste-
re, Porga Ferenc. „Az előttünk álló 
emlékművekről ismerjük a két vi-
lágháború hőseinek neveit, de nem 
feledkezhetünk meg történelmünk 
azon nagyjairól és azokról, akiknek 
nevét sem a történelemkönyvek, 
sem az emlékművek nem őrizték 
meg, akiknek a hősi önfeláldozása 
nélkül ma nem létezne Magyar-
ország, és nekünk nem lenne ha-
zánk. A magyar hősök emlékének 
megörökítése az utókornak olyan 
kötelessége, amely önbecsülésünk, 
nemzeti azonosságtudatunk meg-
tartásának alapvető feltétele. Er-

kölcsi követelmény, hogy a magyar 
hősök emlékünnepén méltó ün-
neplés keretében rójuk le hálánkat 
a nemzet hősei előtt. Itt, Tamási-
ban, a Hősök Kertjében emléke-
zünk minden magyar hősre. Külön 
emlékmű áll itt a két legnagyobb 
háború áldozatainak emlékére. Az 
emlékművön szereplő katonák in-
nen indultak a végzetes harcba, 
vagy itt hunytak el, illetőleg más 
szállal kötődtek a városhoz. Vala-
hol mégis mindannyian tamásiak 
voltak, ekként áldozták életüket a 
háború véres harcterein” – hang-
zott el a beszédben. A megemléke-
zés gyertyagyújtással, valamint az 
I. és II. világháborús emlékművek 
koszorúzásával zárult. 

Közösségi munkával szépült 
meg a templom és környezete

A Tamási Katolikus Közös-
ség lelkes tagjai a templom, 
a templomkert és a közös-
ségi ház tavaszi nagytaka-
rítását végezték május 15-
én, szombat délelőtt. 

Ótus László

A munkát a közösség Facebook ol-
dalán hirdették meg. Az önkénte-
sek 8 órától folyamatosan érkeztek 
a délelőtt folyamán, családok gyer-
mekekkel, idősek, fiatalok. Örö-
münkre szolgál, hogy sokan vettek 
részt a közösségi munkában. Tenni-
való bőven jutott mindenki számá-
ra.  A templomkertben és a közös-
ségi ház udvarán a nagyra nőtt füvet 
kellett lekaszálni. A virágágyásokat 
meg kellet megtisztítani a gyo-
moktól, levelektől, ágaktól. Ki lett 
takarítva a templom és a templom-
torony. A toronyból a régóta felgyü-
lemlett sok galambürüléket kellett 
lehordani, amit helyszűke miatt ne-

hezebb volt megoldani. Míg páran a 
legfelső szinten műanyag vödrökbe 
gyűjtötték össze a szemetet, addig a 
többiek egy-egy szinttel lejjebb vá-
rakoztak, s adták lefelé a szeméttel 
teli vödröket, amit a legalul állók 
vittek ki a templomból. Mindenki 
hozott magával a munkához meg-
felelő célszerszámot (vödröt, kaszát, 

seprűt, lapátot, kapát, gereblyét), s a 
sok szorgos kéznek hála, délre vé-
geztek is a takarítási munkákkal. Az 
asszonyok ivóvízről, teáról és finom 
pogácsáról is gondoskodtak, hogy 
ezzel is segítsék a dolgozókat. 
A közös fotóra már csak azok ke-
rültek fel, akik megvárták, míg 
mindenki végez, hiszen többen, 
miután munkájukat befejezték, 
hazamentek. A katolikus közösség 
nevében köszönetünket fejezzük ki 
minden lelkes önkéntesnek, akik 
feláldozták a szombat délelőttjü-
ket, és segítettek szebbé tenni kö-
zös templomunkat és annak kör-
nyezetét!

A Hősök kertjében összegyűlt emlékezők

Kerékpáros ügyességi pálya is várta a gyerekeket
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Országos szinten is egyedülálló 
a most készülő labor

3D nyomtatók és szkennerek, drónok, lego robotok, 
VR szemüvegek – csak néhány eszköz, mellyel a közel-
múltban bővült a Tolna Megyei Szakképzési Centrum 
Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium 3D laborja. 
Az országos szinten is egyedülálló laborban rejlő lehe-
tőségekről az intézmény igazgató helyettesét, Kolozs 
Leventét kérdeztük. 

• Mióta van a Vályiban 3D labor, 
hogy jött az ötlet, hogy az iskolát 
felszereljék 3D nyomtatókkal?

 – A 3D labor története egészen 
2016-ra vezethető vissza, amikor 
iskolánk megpályázott egy olyan 
lehetőséget, melyben a nyertesek 
egy 3D nyomtatóval gazdagod-
hattak. Kissné Herczeg Anikó 
igazgatóhelyettes koordinálásával 
elindult az ötletelés és a kollégák 
elképzelései alapján összeállítot-
tunk egy majdnem tíz oldalas do-
kumentumot, melyet aztán nagy 
nehezen leredukáltunk egy ol-
dalra. Szerencsére a pályázatunk 
pozitív elbírálásban részesült, 
melyet nagy örömmel fogadtunk. 
A nyeremény keretein belül szá-
momra lehetőség nyílt arra is, 
hogy megismerkedhessek a 3D 
nyomtatás technológiájával, a 
nyomtató beüzemelésével, hasz-
nálatával. Akkoriban még nem 
volt ennyire elterjedt és felkapott 
a 3D nyomtatás, szóval mondha-
tom, hogy az országban az elsők 
között voltunk, akik megismer-
tethették diákjaikat ezzel a kor-
szerű technológiával.
• Mikre használták az elmúlt 
években a diákok ezt a technoló-
giát?

 – A 3D nyomtató labor eddig 
szakköri keretek között műkö-
dött, ahol a diákok szabadon ki-
próbálhatták kreativitásukat és 
megvalósíthatták elképzeléseiket. 
A kötött szakköri időponton felül 
gyakran voltak további, alkalman-
ként betérő diákok is, akik puszta 
kíváncsiságból látogatták meg a 
labort. A nyomtató híre gyorsan 
elterjedt az iskolában és érkeztek 
a különféle kérések, kívánságok, 
melyek megvalósításába magát a 
kérés megfogalmazóját is aktívan 
bevontam. A nyomtatót a minden-
napi használaton túl a nagyközön-
ség számára is bemutattuk, így a 
pályaválasztási rendezvényeinken, 
a nyíltnapjainkon, a beiskolázást 
segítő programjainkon résztvevők 
is megcsodálhatták ezt a korszerű 
berendezést. A Digitális témahét 
keretein belül iskolánk minden 
évben nagy sikerrel rendezte meg 
3D nyomtatás és tervezés című be-
mutatóját, mely rendezvényre az 
ország több pontjából is érkeztek 
érdeklődők. A meghirdetett prog-
ramra olyan nagy volt az érdeklő-
dés, hogy több évben is beteltek a 

rendelkezésre álló helyek, így to-
vábbi szabad időpontok meghirde-
tésére volt szükség.
• Mennyire népszerű az oktatás 
során a technológia használata, 
akár tanárok, akár diákok köré-
ben?
 – Az eddigi tapasztalatok minden-

képpen bizakodásra adnak okot. 
Szerintem egy ilyen modern, köny-
nyen kezelhető, megtanulható, ér-
dekes folyamat felkelti, és ami ta-
lán még fontosabb, folyamatosan 
fent is tartja a tanulók érdeklődését. 
Azt gondolom, hogy a 3D nyom-
tatás és a hozzá kapcsolódó terüle-
tek elérhetővé tételével a diákokat 
is könnyebben meg lehet szólítani. 
Hatalmas öröm számukra a saját 
készítésű tárgyak, eszközök, aján-
dékok, figurák elkészítése és kéz-
bevétele. A tanároknak szerintem 
még fel kell ismerniük, hogy mek-
kora lehetőségek rejlenek ebben a 
technológiában, hiszen nem ele-
gendő önmagában a 3D nyomtató 
megvásárlása, hanem azt meg is kell 
tölteni tartalommal, azaz megfele-
lően kell prezentálni a tanulók felé. 
Szinte minden tantárgyhoz kap-
csolható lenne a 3D nyomtatás, ez-
zel téve színesebbé, érdekesebbé a 
tananyagot.
• Nemrég komoly fejlesztésen 
ment át a labor, sok eszközzel bő-
vült. Mik ezek?
 – A labor bővítése már 2019-ben 

elkezdődött, amikor további két 
nyomtatóval, 3D szkennerekkel, 
drónokkal, lego robotokkal, 3D 
tollakkal, alkatrészekkel bővült. A 
legnagyobb fejlesztés 2020 novem-
berében indítottuk meg, mely során 
lézervágóval, VR szemüvegekkel, 
egy hatalmas aktív kivetítővel, egy 
újabb (a legmodernebb igények-
nek is megfelelő) 3D nyomtatóval, 
robotkarokkal (és kiszolgálórend-
szereikkel), tervező számítógépek-
kel, szoftverekkel, az utókezeléshez 
szükséges eszközökkel, alapanya-
gokkal, egy teljesen felújított klímás 
teremmel, új bútorokkal és egy ipari 
3D szkennerrel bővült a labor fel-
szerelése. A fejlesztéshez tartozik az 
iskola virtuális bejárásának is az el-
készítése, melyet honlapunkon he-
lyeztünk el.
• Az oktatás során jelenleg mire 
használható a labor, s a benne ta-
lálható felszerelések?
 – Jelenleg még nem nyitottuk meg 

a labort a széles közönség felé, hi-

szen a fejlesztési folyamat még nem 
ért véget, és a vírushelyzet sem tet-
te ezt lehetővé eddig. Természete-
sen az időt addig sem vesztegetjük 
és folyamatosan kutatjuk azokat a 
lehetőségeket, módszereket, me-
lyek segítségével a későbbiekben 
hasznosítani tudjuk a laborban rejlő 
lehetőségeket. Fontos a megfelelő 
kialakítás és az eszközök optimális 
elhelyezése is, hogy a lehető legtöbb 
érdeklődőt tudjuk majd egyszerre 
fogadni. Terveinkben az is szere-
pel, hogy a labor adta lehetőségeket 
beforgatjuk majd a szakmák okta-
tásába, a projektek megvalósításába. 
Szeretnénk, ha a résztvevők saját 
projekteket tudnának megvalósíta-
ni, mely során alkalmaznák a labor-
ban lévő eszközöket. 
Képzeljük csak el, hogy mekkora 
élményt nyújthat például az Eiffel 
torony VR szemüveges felkutatá-
sa, körbejárása, 3D nyomtatással 
való megvalósítása, szkennelése, 
vagy az, hogy a tanulók saját ma-
gukat is digitalizálni, nyomtatni 
tudják.
Kiemelendő, hogy a laborban lévő 
eszközök nem kizárólag a szórako-
zást és az eszközök használatának 
megtanulását szolgálják. Nagyon 
fontos, hogy az alkalmazás során 
a tanulóknak olyan kompetenciái, 
készségei, képességei is fejlődnek, 
melyek más eszközökkel, módszer-
tanokkal kevésbé lennének ered-
ményesek. Itt említhetném meg 
többek között a térlátás, a mate-
matikai ismeretek, a lexikális tudás, 
a finommechanikai mozgások, a 
kommunikáció, a problémameg-
oldás és a kreativitás fejlesztését is. 
Meggyőződésem, hogy igaza volt 
azon filozófusoknak, akik hittek a 
játékelméletben, azaz abban, hogy a 
játékosan megtanult dolgok az em-
berek számára sokkal könnyebben 
és hosszabb távon rögzülnek, mint 
mondjuk egy frontálisan elsajátított 
ismeret. 
• A jövőben mi a terv, hogy lehet 
minél jobban bevonni a diákokat a 
labor nyújtotta előnyökbe?
 – A technológia mögé természete-

sen csatolni kell a megfelelő peda-
gógiai tartalmat is, amely ténylege-
sen szolgálja a tanulók fejlődését. A 
foglalkozásokon való részvétel mo-
torja, azaz motivációja maga az esz-
közök iránti kíváncsiság lesz. Erre 
alapozva, a feladatok megoldása 
során fejlesztjük majd magát a ta-
nulót. Első körben mindenképpen 
a saját intézményünk osztályaival 
szeretnénk megismertetni a labort, 
majd az érdeklődőknek külön szak-
kört indítani, mely keretein belül az 
összes eszköz használatát elsajátít-
hatnák, és saját projektek kidolgo-
zásán, megvalósításán dolgozhat-
nának majd. Ezt követően tovább 
bővítenénk a bevont tanulók körét 
és a szakképzési centrum további 
nyolc intézménye számára tennénk 
elérhetővé azt. Itt még nem szeret-
nénk megállni, hiszen úgy gondo-
lom, hogy egy országos szinten is 
egyedülálló termet hoztunk létre, 
így szeretnénk nyitottá tenni azt a 
megye, a régió, de akár az egész or-
szág tanulói számára.

Vélemény

A jövő elkezdődött
Az emberiségre mindig is jellem-
ző volt a tudás iránti vágy, amely 
mozgató rugója volt a folyamatos 
technológiai fejlődésnek. Ennek 
köszönhető, hogy mára kialakul-
hatott a jelenlegi civilizáció, és el-
érhettük a technológia fejlettség 
ezen magas szintjét. Köszönhetően 
annak, hogy az ember egyre inkább 
feltérképezte, megértette, és a saját 
maga javára tudta fordítani az őt 
körülvevő világot, eshettünk át az 
ipari forradalom különböző sza-
kaszain. Az első ipari forradalom 
a 18. században kezdődött, amikor 
a gőz erejét állítottuk a szolgála-
tunkba és gyárakat kezdtünk épí-
teni. A második ipari forradalmat 
a 19. században élhettük át, amikor 
igyekeztünk kiaknázni az elektro-
mosságban és a sorozatgyártásban 
rejlő lehetőségeket. A harmadik 
ipari forradalom már a 20. század 
70-es éveire tehető. Ekkor jelen-
tek meg a számítógépek és a velük 
működtetett részlegesen, majd tel-
jesen automatizált rendszerek. A 
negyedik ipari forradalom jelenleg 
is zajlik, melyben az információs és 
kommunikációs technológiákat al-
kalmazzuk a gyártás során. Gyak-
ran hallhatjuk az ipar 4.0 kifejezést 
is, melyből kiindulva elérkeztünk a 
szakképzés teljes átalakításához, a 
Szakképzés 4.0 bevezetéséhez. Az 
talán nem is kérdés, hogy az oktatás 
színvonalának igazodnia kell a mo-
dern technológiákhoz annak érde-
kében, hogy a lehető leginkább ki 
tudjuk szolgálni a gyorsan változó 
munkaerőpiaci igényeket. Köny-
nyen elképzelhető, hogy a frissen 
beiskolázott diákok, tanulmányaik 
befejezését követően már olyan po-
zícióban fognak dolgozni, ami ma 
még nem is létezik. Nekünk, akik 
az oktatásban dolgoznak, köteles-

ségünk olyan tudást biztosítsunk 
a tanulók számára, hogy képesek 
legyenek alkalmazkodni ehhez a 
gyorsan változó környezethez.
A fejlődéssel tehát lépést kell tar-
tani. Nagy öröm számomra, hogy 
a szakképzési centrum vezeté-
se támogatja azon törekvésünket, 
hogy az intézményünkben lé-
tesített, véleményem szerint or-
szágosan is egyedülálló 3D labor 
eszközeit mások számára is bemu-
tathassuk. Ezen folyamat első ál-
lomása (a tervezésen, beszerzésen, 
eszköztelepítésen túl) az, hogy 
idén nyáron elindítjuk a Vályi Ro-
botolimpia és 3D nyomtatás nyári 
táborunkat. Ebben az öt napban 
a részvevők megismerkedhetnek 
a LEGO EV3 robotok összeállí-
tásával, programozásával, feladat-
orientált kialakításával, a 3D ter-
vezés alapjaival, a 3D nyomtatók 
működésével, a felhasznált alap-
anyagokkal is, de betekintést nyer-
hetnek a gyártósori robotok mű-
ködésébe, a virtuális valóságba, a 
lézervágásba, gravírozásba, de akár 
a 3D szkennelésbe, vagy a drónok 
működésébe is. Az elméleti alapok 
elsajátításával, a játékos felada-
tok megoldásával, a saját tárgyak 
megtervezésével, kinyomtatásával 
a résztvevők technológiai, számí-
tógépes ismereteinek bővülésén 
túl, olyan alapvető kompetenciái 
is fejlődni fognak, mint a problé-
mamegoldás, kreativitás, együtt-
működés, kommunikáció, a finom 
motoros mozgás, az összpontosí-
tás, koncentráció.
A jövő tehát elkezdődött, és ne-
künk alkalmazkodni kell hozzá! 
Bízom benne, hogy sokakhoz el 
tudtuk juttatni a tábor hírét és fel-
keltettük az érdeklődésüket!

Kolozs Levente

A labor adta lehetőségeket kihasználják a szakmák oktatásához is
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Sutusné Grill Anna emlékére
Újra szólt a harang. Valakit megint elveszítettünk. Tud-
juk, hogy ennek ez a „rendje”. Megszületünk, és egy-
szer végleg elmegyünk. Amikor megtörténik, különösen 
egy hozzánk közelállóval, mégis megdöbbenünk. El sem 
akarjuk hinni, hogy soha többé nem lesz már része az 
életünknek.

Amikor hallottuk a hírt, nem értet-
tük, nem fogtuk fel. Hirtelen jött, 
nem számítottunk rá, hiszen ter-
veztünk, találkozni akartunk. Vár-
tuk a járvány végét, hogy újra leül-
hessünk, beszélgessünk, nevessünk, 
nosztalgiázzunk. 
Hosszú évekig dolgoztunk együtt. 
Olyan tanító néni volt, aki csend-
ben, pontosan, becsületesen végezte 
a munkáját. Szerették a gyerekek, 
mi is szerettük. Őt nem lehetett 
nem szeretni. Ott segített, ahol tu-
dott, de ő is elfogadta a segítséget. 
Örült nemcsak a saját sikereinek, 
hanem másokénak is. Legkevesebb 
ideje saját magára maradt. Aztán 
jött a nyugdíj, amikor megvalósít-
hatta azokat, amik előtte kimarad-
tak az életéből. Boldog volt, mindig 
vidám, mosolygós. Szeretett élni, 
és mindent megtett azért, hogy jól 
érezze magát, és a körülötte élők is 
így legyenek ezzel. 

Sokszor eszünkbe jut, és még min-
dig nem értjük, hogy ennek miért 
kellett így történnie. Nagy üresség 
maradt utána, és a szeretet érzése, 
amit árasztott magából.
 „…mert a szeretet egyformán 
magába öleli az embereket és az 
Istent, az életet és a halált. A nagy 
szeretet itt van,… minden pilla-
natban belélegzem… bennem van, 
meg a külső világban, a mindenség 
egész végtelenjében… aki ezt nem 
érzi, az nem él igazán, aki érzi, az 
örökkévalóságban él… az ember, 
szeretettel a lelkében, átlépheti 
a halál küszöbét, mert a szeretet 
odaát is uralkodik, mindenütt, va-
lamennyi létező és nemlétező vi-
lágban.” 

(Liviu Rebreanu)
„A holtaknak nem kellenek a köny-
nyek… Azt hiszem, csak annyit 
akarnak, hogy mi még éljünk”

(Pierce Brown)
„Lehullott falevél vagyok, aki azt 
hitte, hogy örökké él, és aztán úgy 
halt meg, hogy maga sem tudta, 
miért. Falevél vagyok, aki szeret-
te a napot és a holdat, sokáig néz-
te az elhaladó buszokat és a zajos 
villamosokat, és soha senki nem 
szólt neki, hogy tél is létezik a vi-
lágon. Ezek a levelek éltek és virul-
tak, amíg lehetett, aztán egy napon 
megsárgultak, és a fa megvált tőlük. 
Nem úgy búcsúzott el tőlük, hogy 
viszontlátásra, hanem úgy, hogy Is-
ten veletek, mert tisztában volt vele, 
hogy soha többé nem térnek visz-
sza.”

(Paulo Coelho)
Panni! Hiányzol!

Rauh Judit

Átadták a munkaterületet az új 
csarnokhoz

Ezer négyzetméteres új, 
korszerű gyártócsarnokkal 
bővül a tamási székhelyű 
RAMIVO Manufacturing 
Hungary Kft. telephelye. 
A beruházás átfogó célja a 
vállalat gyártási kultúrájá-
nak magasabb szintre eme-
lése, és új munkahelyek te-
remtése.

A társaság 100 %-os tulajdonosa, a 
Montréali OVIVO Inc. úgy döntött, 
hogy tisztatéri gyártócsarnokkal bő-
víti Tamásiban található Kompeten-
cia Központját, amelyben a gyártási 
folyamatok garantált biztosítása mel-
lett magas hozzáadott piaci értéket 
képviselő termékek készülnek majd. 
A projekt tárgya ennek megfelelően 
a meghatározó ipari alkalmazási te-
rületekhez – pl. félvezetőipar – új, a 
hatékonyságot és biztonságot növelő 
innovatív berendezések gyártása, va-
lamint az ehhez szükséges adekvát 
IT platform biztosítása. Ez az új lé-
tesítmény – amelynek tervezett éves 
termelési kapacitása 2 darab nagy-
tisztaságú vízkezelő telep berendezé-
seinek gyártása – továbblép az OVI-
VO csoport minőségi stratégiájában, 
megerősítve ezzel a vízkezelés szakér-
tőinek világpiaci helyzetét. Az üzleti 
stratégia része a gyártástechnológiák: 
munkaerő, anyag és energia biztosítás 
rendszerszemléletű megalapozása, az 
üzembiztonság, illetve a fenntartható 
környezettudatos gazdálkodás. 

 – A RAMIVO Manufacturing 
Hungary Kft. az OVIVO multina-
cionális vállalatcsoport magyarorszá-
gi gyártási Kompetencia Központja 
rozsdamentes acél nyomástartó edé-
nyeket, patron-szűrőházakat, víztisz-
tító berendezéseket, és kapcsolódó 
alkatrészeket gyárt az energia és a fél-
vezető szektorok számára - tájékozta-
tott dr. Szabadkai János, a RAMIVO 
Kft. ügyvezető igazgatója. – A Tamá-
siban található gyáregységünk jelen-
leg 70 főt foglalkoztat. A konszern 
három divíziója közül a RAMIVO 
Kft. az elektronika és fém divízióhoz 
tartozik. Az árbevételünk 97 %-a a 
termékek exportálásából szárma-
zik. Kreatívak és nyitottak vagyunk 
a változásra, tudjuk, hogy a magas 
hozzáadott piaci értéket képvise-
lő termékek gyártásához kvalifikált 
munkaerőre van szükségünk. Mér-
nöki, technikusi munkakörökbe ke-
resünk munkatársakat, de mindig van 

hely nálunk lakatosok, csőszerelők, 
kézi ívhegesztők, műanyag hegesztők 
számára. Nagyon vártuk ezt a beru-
házást, amelynek megvalósulásához 
mindannyian hozzájárultunk. Feltűrt 
ingujjal és nagy reményekkel vágunk 
bele a közös munkába, remélve, hogy 
preferált partnerei lehetünk azoknak 
az ügyfeleknek, akik annyira szeretik 
a vizet, mint az OVIVO cégcsoport
A 600 millió forint értékű beruhá-
zást támogatta a Magyar Állam is, 
amelynek keretében megépülő tisz-
tatéri gyártócsarnok alapkövét má-
jus 11-én tették le, illetve ebben az 
időpontban megtörtént a munka-
terület átadása is a generálkivitelező 
– Tam-Bau Kft. – részére, akik már 
több RAMIVO projekten végeztek 
első osztályú minőségben építési 
tevékenységet. A május 4-én aláírt 
vállalkozási szerződésben a felek 
minden általuk lényegesnek minő-
sített kérdésben megállapodtak.

Programlehetőségeket is kínál 
a Látogatóközpont

Ahogy arról előző lapszá-
munkban beszámoltunk, 
május 6-án megnyithatta 
kapuit a Dám Pont Láto-
gatóközpont. A fogadtatás 
jól sikerült, a helyiek és az 
idelátogatók egyaránt él-
vezettel járták be a kiállí-
tótereket, néztek körbe a 
létesítményben. Júniusban 
már programokkal is várják 
az érdeklődőket.

 – Rengeteg pozitív visszajelzést 
kaptunk a nyitást követően, és né-
hány jó ötletet is, melyeket ugyan-
úgy szívesen veszünk – számolt be 
róla Kudari Hedvig, a Dám Pont 
Látogatóközpont létesítményfele-
lőse. – A vendégkönyvünket - amely 
egyébként egy gyönyörű, fa borító-
val ellátott könyv – előszeretettel 
használják a látogatók, sok szép be-
jegyzéssel lett gazdagabb az elmúlt 
egy hónapban. Azt vettük észre, 
hogy a helyiek ugyanolyan szívesen 
látogatnak el hozzánk, mint a távo-
labbról érkezők. Úgy tűnik, hogy az 
a marketing tevékenység, amelyet 
végeztünk az elmúlt hónapokban, 
elérte a célját, mert rendkívül so-
kan érkeznek hozzánk megyén kí-
vülről is. Májusban vendégül láttuk 
országosan megjelenő magazinok, 
napilapok újságíróit; körbe vezettük 
őket a Látogatóközpontban, meg-
mutattuk a fürdőt, és beszéltünk a 

városban történt egyéb turisztikai 
fejlesztésekről is. Sok cikk jelent 
meg, nagyon jó visszhangokkal, be-
mutatva, hogy mennyi minden van 
Tamásiban és környékén, amiért ér-
demes ide ellátogatni, és eltölteni 
itt néhány napot. 
Nagy örömünkre már a programo-
kat is elkezdhettük szervezni. A 
túraprogramjainkat nagyjából be-
időzítettük, kezdésként június 12-

én kerékpáros madárlesre invitáljuk 
az érdeklődőket. A túra délelőtt 10 
órakor a Dám Ponttól indul először 
egy tárlatvezetéssel, majd nyeregbe 
pattanva a bicikliúton kerekezünk 
Pacsmagig. A helyiek már nagyon 
jól tudják, hogy egy nemzetközi vé-
delem alatt álló madárrezervátumról 
van szó, a pacsmagi madárvilág és 
a fészkelőhelyek bemutatása zaj-

lik a nap során. Természetesen ik-
tatunk be pihenőhelyeket is, ahogy 
a résztvevők igénylik majd. A túra 
minimum 5 fő jelentkezése esetén 
indul, és fontos kihangsúlyoznom, 
hogy a részvétel előzetes jelentke-
zéshez van kötve, erről, és az egyéb 
részvételi feltételekről a Látogató-
központ hivatalos Facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/dam-
ponttamasi) lehet tájékozódni. Ha 
június, akkor Levendula Piknik, ezt 
is jól ismerik a helyiek. Arra kértem 
a tamási levendulás gondos gazdáit, 
hogy települjenek ki a Dám Pontba, 
és szervezzünk közösen egy tamási 
levendula hétvégét június 26-27-én. 
A fókuszba a levendula kerül termé-
szetesen, az érdeklődők betekintést 
nyerhetnek a Tamási Levendu-
la Farm munkálataiba, termékeibe, 
ezekből vásárolni is lehet a helyszí-
nen. Aki azon a hétvégén Dám Pont 
belépőjegyet vásárol, egy levendula-
szalagot kap tőlünk, mellyel ha ki-
látogat az Adorjánpusztán található 
levendulásba e két napon, 20 % ked-
vezményt kap a szedéshez szükséges 
levendulazsák megvásárlásakor. 
Közben folyamatosan zajlik a prog-
ramszervezés, nyáron is sok lehe-
tőséggel várjuk majd a helyieket 
éppúgy, mint az ide látogatókat. 
Kövessék figyelemmel a Látogató-
központ közösségi oldalát (https://
www.facebook.com/damponttama-
si).

Az alapkőletétel

Levendulás termékekkel ismer-
kedhetnek majd az érdeklődők
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A megyei Bendegúz Nyelvész és Tudásbajnokság 
eredményei az alsós évfolyamon

A Würtz Ádám Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola ta-
nulói több évtizede minden évben 
nagy számmal és lelkesedéssel vesz-
nek részt a Bendegúz Akadémia 3 

fordulós Nyelvész (anyanyelvi) és 
a Tudásbajnokság (levelezős) ver-
senyén. Minden alkalommal szép 

eredménnyel szerepelnek. Így tör-
tént ebben a tanévben is, a Covid 
okozta nehezített körülmények el-
lenére. A járványhelyzet miatt on-
line rendezték meg ezeket a meg-

mérettetéseket.
A Nyelvész verseny feladatai felmé-
rik és fejlesztik a nyelvi készségeket, 

a helyesírást, a nyelvhelyességet, a 
szabályos, választékos és szép nyelv-
használatot.
A megyei (2.) fordulón a következő 
eredmények születtek:
Temesi Péter László /2.a/ 2. helye-
zés, felkészítő: Kovács Tiborné.
Bakó Dóra /4.b/ 4. helyezés
Topa-Szabó Benedek /4.b/ 9. he-
lyezés, felkészítőjük: Voloscsukné 
Csatári Magdolna.
A Tudásbajnokság az egész tanévet 
felölelő hat fordulós levelezős ver-

seny. Öt tantárgyból (magyar nyelv, 
irodalom-szövegértés, matematika, 
környezetismeret, angol) választ-
hatnak a tanulók.
A diákoknak nagyszerű agytorna 
és játékos edzés, hogy minél jobbak 
legyenek a választott tantárgyból. 
Emellett lehetősége van a gyere-
keknek megyei döntőn megméret-
tetni tudásukat. 
Gratulálunk tanulóinknak és felké-
szítő tanáraiknak!

Medve Matek Tamásiban
Az elmúlt tanévben a ko-
ronavírus miatt elmaradt 
a Medve Matek Verseny. 
A hagyományok szerint ez 
egy szabadban megrende-
zett csapatverseny, mely-
nek területi fordulói vannak 
az ország különböző része-
in, majd országos döntője 
Debrecenben van. Helyette 
a Logirintus internetes ver-
senyen, egy virtuális szaba-
dulószobából kellett kijutni 
az indulóknak 45 perc alatt. 

Witzlné Ulrich Anikó

A Medve Matekon a tamási gimi 
diákjai a pécsi Zsolnay Negyed-
ben versenyeztek már évek óta. Egy 
ilyen alkalommal több száz gyerek 
gyűlt össze, hogy megküzdjön a fel-
adatokkal és a rendelkezésre álló 
idővel. Az idén úgy döntöttek a 
szervezők, hogy ne találkozzon sok 
versenyző egy helyen, a Medve Ma-
tekot átültetik digitális formába. Így 
született meg a Medve Matek Go. 
Sok helyszínen kijelöltek pályát, így 

Tamásiban is. A versenyen GPS se-
gítségével és a Medve Matek GO 
alkalmazással lehetett részt venni, 
amelyre mi a május 28-ai délelőt-
töt láttuk tökéletesnek. Tizenkét 
csapatunk indult a medvebocs, a 
kismedve és a nagymedve kategó-
riában. A 120 perces versenyen 10 
helyszínen 10 különböző, érdekes 
feladat várta a versenyzőket, mely-
nek a megoldása egy egyész szám. 
Ha valaki mindent jól old meg, 
akkor 10 állomást letudva célba ér. 
Ha valamit elront, akkor visszake-

rül korábbi állomásokra. Ez sajnos 
előfordult. Ilyenkor bolyonganak az 
állomások között. A legjobb csapa-
tunk elérte az Aranymedve szintet, 
sokan csak az Ezüstmedvéig, vagy a 
Bronzmedvéig jutottak el. 
A végső eredményt csak június 16-a 
után tudjuk meg, hiszen akkor zá-
rul a versenyidőszak. Ekkor derül 
ki, hogy kik jutnak el az országos 
fordulóba.
A legjobb eredménnyel végzett csa-
pat: Hutter Milán, Pencs Barnabás, 
Szathmáry Milán.

Második alkalommal rendezték meg a 
Gyermekhét #online programsorozatot

Egész héten a gyerekek vol-
tak a főszerepben a Tamási 
Művelődési Központ online 
platformjain.

Kuvik Kitti

Május utolsó hetében ismét a gye-
rekeknek kedveztünk a művelődési 
központ honlapján és közösségi ol-
dalain, hiszen ismét megrendeztük a 

Gyermekhét #online programsoro-
zatot, mely a tavalyi évben már nagy 
sikert aratott. Ennek kapcsán sok 
pozitív visszacsatolás érkezett hoz-
zánk az online térben és személye-
sen is, ezért az idei évben is gazdag 
kínálatot állítottunk össze. 
Ha gyermek és felnőtt látogatóink 
egészen gyermeknapig figyelme-
sen követték a művelődési központ 
közösségi oldalait, akkor a megosz-
tásaink között számos játékkal, fej-
törővel, új „Művház Mesék” sorozat-
részekkel, kézműves foglalkozással, 
hangos könyvekkel, online koncer-
tekkel és bábszínházi előadásokkal 
találkozhattak. Programjainkat úgy 
építettük egymásra, hogy azok kap-
csolódjanak nálunk már bemutatott, 
vagy rövidesen színpadra kerülő 
előadásokhoz, előadókhoz. Online 
kirakható puzzle játékainkban meg-
jelentek az elmúlt évek Tarka-Barka 
gyermekszínházi előadásainak képei, 
melyeknek nemcsak a megfejtéseit 
küldték el nekünk az ügyes kis meg-
fejtők szülei, de még a kirakás pilla-
natairól is kaptunk vidám fotókat. A 
„Kézműves percek” legújabb videó-
jában lépésről-lépésre követhették, 
hogyan készíthetnek otthon köny-
nyen, egyszerűen szélzsákot, hét-

végén pedig több online gyermek-
program közül csemegézhettek, hisz 
két napon keresztül, tíz fantasztikus 
gyermekszínházi előadás vált ingye-
nesen elérhetővé. Munkánk során 
folyamatosan követjük hazánk nép-
szerű és színvonalas gyermekszín-
házainak munkásságát, így mindig 
első kézből informálhatjuk legkisebb 
látogatóinkat, így történt ez a gyer-
mekhéten is. 
Fontos szerep jutott a hét során a 
zenének is, a gyerekek is kipróbál-
hatták a művelődési központ saját 
készítésű FÉLHANG című onli-
ne zenei játékát, ahol közkedvelt és 
jól ismert mesék főcímdalai voltak 
a megfejtések. Kedvcsinálóként az 
Iszkiri Zenekar online koncertjét is 
meghallgathatták, velük az adven-
ti programok során találkozhatnak 
majd a rendezvénytéren.
Minden este új résszel jelentkezett 
a nagysikerű „Művház Mesék” soro-
zat, melyben a művelődési központ 
munkatársainak papírszínházas elő-
adásait élvezhették, felvételeinkkel 
online színházi élménnyé varázsol-
tuk a hagyományos meseolvasást. 
YouTube csatornánkra feltöltött me-
séink változatosak, megtalálhatóak 
köztük jól ismert népmesék, tanulsá-

gos vagy épp humoros történetek, de 
olyan is, mely gyermeknyelven hívja 
fel a figyelmet a környezet védelmé-
re és az újrahasznosítás fontosságára. 
A visszajelzések alapján ismét sokan 
csatlakoztak intézményünk online 
gyermekheti programsorozatához, 
melynek összeállítása során arra tö-
rekedtünk, hogy minden gyermek 
korosztály megtalálja a kedvére valót. 
Köszönjük, hogy velünk tartottak!

A versenyeken jól szereplő diákok

Bővül a Tamási 
Aranyerdő Óvoda és 
Bölcsőde bölcsődei 
intézményegysége

Több bölcsődei ellátást 
igénylő család szembesül 
évek óta azzal, hogy az 
alacsony férőhely szám 
miatt nem az általuk ter-
vezett időben kezdték az 
intézmény látogatását, 
hanem sok esetben váró-
listára kerültek.

Ez a várakozási idő a szeptem-
berben induló nevelési-gondo-
zási évben megszűnik. A meg-
lévő 27 férőhely mellett újabb 
24 került kialakításra. A legmo-
dernebb eszköz- és játékparkkal, 
gyönyörű, vidám, színes környe-
zetben várjuk a legkisebbeket.
Még ma is sok családban felme-
rül a kérdés, hogy milyen előnyei 
és hátrányai vannak ennek a szo-
ciális alapellátási formának. En-
gedjék meg, hogy én az előnyök 
felsorolásával kezdjem: 
- a családban élő kisgyermek élet-
korának és egészségi állapotának 
megfelelő szakszerű nevelésben-
gondozásban részesül, amely biz-
tosítja a gyermek fejlődését
- a rendszeresség, napirend ki-
számíthatósága biztonságérzetet 
jelent a kicsiknek
- a korai szocializációban, kö-
zösségi életre való felkészítésben 
óriási a szerepe
- a szociálisan hátrányos helyze-
tű kisgyermekek felzárkóztatásá-
ban segít
- egészséges, harmonikus, biz-
tonságos környezetben tölthetik 
napjaikat a gyermekek
- biztosítottak az egészséges 
életmód feltételei – táplálkozás, 
szokásrend, mozgás, játék során  
- rendszeres orvosi ellenőrzés 
mellett együttműködés a védő-
női szolgálattal és a pedagógiai 
szakszolgálattal
- saját kisgyermeknevelő rend-
szer működtetésével kötődések 
segítése
- rendszeres, napi kapcsolattar-
tás, információcsere a szülőkkel
- jelzőrendszer működtetése.
Az anya-gyermek kapcsolatban 
történő korai leválás okozta ne-
hézségek, és a közösségi létből 
adódóan az első hónapokban 
gyakrabban előforduló betegsé-
gek kétségtelenül megnehezítik 
a bölcsődébe való beszokást.
A bölcsődei ellátásban dolgozó 
kisgyermeknevelő és dajka mun-
katársak a 0-3 éves korosztályra 
vonatkozó sokrétű szakértelem-
mel rendelkeznek, így a gyerme-
kek életkori és egyéni sajátosságait, 
fejlettségét figyelembe véve segítik 
a rájuk bízott kicsik fejlődését.
Szakmai munkánkban támasz-
kodunk a kisgyermeknevelés 
több mint egy évszázados ha-
gyományaira, de mindemellett 
- a tamási családok és gyerme-
keik változó igényeihez igazodva 
- folyamatosan törekszünk szol-
gáltatásaink megújítására is.
A bölcsődei ellátással kapcso-
latban bővebb információt kap-
hatnak a 74/471-141-es vagy 
20/560-8727-es telefonszámon.

Dr. Bakóné Deák Zsuzsa
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A Balaton kortárs festőjének kiállítása 
a Tamási Galériában

Veszeli Lajos, Balatonalmá-
diban élő és alkotó festő-
művész kiállításával nyi-
totta meg kapuit ismét a 
látogatók előtt a Tamási 
Galéria. Az időszaki – június 
20-ig tartó – kiállításon lát-
ható akvarelleken, kisplasz-
tikákon megelevenedik a 
„magyar tenger”, hisz a 
művész napjainkban a leg-
jelentősebb képviselője a 
balatoni festészetnek. 

Czink Judit

Művészetére a szellemi és műfaji 
sokszínűség jellemző, de a képek 
többségén a természet, a táj a fő-
szereplő. A munkásságának javából 
merítő, válogatott műveiből ren-
dezett tárlat nemcsak vizuálisan, 
hanem gondolatilag is felépített, a 

leheletfinom alkotásokat szemlél-
ve a nézelődő tér- és időbeli utazás 
részévé válik. Veszeli Lajos számos 
honi önálló tárlata mellett sikerrel 
mutatkozott be Európa és Ázsia 
több országában, jelentős szakmai 
díjakkal ismerték el művészeti és 
kultúrateremtő, közéleti és közös-
ségépítő munkásságát. Így vall egy 

írásában: „Amikor 
először pillantot-
tam meg a Balaton 
sima víztükrét és 
először ültem me-
rengve az ezüsthíd 
fényénél, nem gon-
doltam, hogy va-
laha rab leszek, az 
lettem; rabja a tó-
nak, amelyet annyi-
ra féltek. Rabul ej-

tett az a misztérium, 
amely évszázadok óta lebeg a tó kö-
rül, behatol a lélek legféltettebb zu-
gába, leköti gondolataimat, hatósu-
gara felperzseli mindennapjaimat.”
A szinte meditatív csendességet, lí-
rai hangulatot hordozó kiállítást jó 
szívvel ajánljuk a festészet, az akva-
rellek és a Balaton szerelmeseinek 
egyaránt. 

Kiállítás nyílt a művelődési 
központban

A művelődési központba 
lépve szemet gyönyörköd-
tető látványban lehet ré-
sze a látogatóknak, hisz a 
folyosó galérián szebbnél 
szebb, színes gyermekraj-
zok borítják a falakat. 

Czink Judit

A Würtz Ádám Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Képző-
művészeti Ágára járó tanulók, vala-
mint a Würtz Ádám emlékére rende-
zett VIII. Országos Képzőművészeti 
Pályázatra nevezett diákok alkotásai-
ból összeállított kiállítást nézhetik meg 
az érdeklődők. A képeket június 20-ig 
tekinthetik meg a hozzánk betérők az 
intézmény nyitva tartási idejében.

Készül a tamási állatotthon
A nemrégiben alakult Tamási Állatvédő Egyesület tagjai 
aktívan tevékenykednek, lelkes segítőikkel együtt már 
az állatotthon kialakításán dolgoznak. Lehet hozzájuk 
csatlakozni, minden segítséget szívesen fogadnak. Az 
egyesület elnökét, Kovács Anettet kérdeztük.

• Hol található a telephely, amin 
dolgoztok, milyen együttműkö-
désnek köszönhetően került a bir-
tokotokba?
 – A Tamási Állatvédő Egyesület 

és az önkormányzati együttműkö-
désnek köszönhetően valósult meg 
a projekt, az önkormányzat bocsá-
totta rendelkezésünkre a Tamási-
ban található régi állattartó telepet. 
A város önkormányzata mindig is 
figyelemmel kísérte az eddigi te-
vékenységünket, a telephely ügy-
ben történő segítségkérésünk sem 

maradt sokáig megválaszolatlanul. 
Hatalmas lehetőség ez számunkra!
• Mi található a telephelyen?
 – Az ingatlan 3634 négyzetméter 

térmértékű, mely régen disznóknak, 
csirkéknek és egyéb más állatoknak 
adott otthont. Terveink szerint na-
gyon maximálisan 20 kutyusnak tu-
dunk biztonságos átmeneti otthont 
kialakítani. Azt gondolom, hogy 
ennél többet munka mellett nem is 
igazán tudunk ellátni.
• Milyen átalakításokat terveztek 
rajta?

 – Az állatotthon kialakítását, át-
alakítását előírásoknak megfele-
lően kell végeznünk, így ki kell 
alakítanunk a következő helyi-
ségeket: karanténhelyiség, lába-
dozó, iroda, orvosi szoba, tisztí-
tószer és tápanyag raktár, öltöző, 
szociális helyiség, védenceink 
számára megfelelő helyek kiala-
kítása, kifutókkal ellátva. Minden 
hétvégén reggeltől estig kint dol-
gozunk, ezért szívesen fogadjuk a 
segítséget is, bárki csatlakozhat 
hozzánk. Elsősorban olyan mun-
kákhoz keresünk segítséget, mint 
csempézés, járólapozás, gipszkar-
tonozás, glettelés, fűnyírás, fes-
tés – mázolás, hegesztés, víz- és 
villanyszerelés, tetőjavítás. Első-
sorban a felsorolt munkafolya-
matokhoz kérnénk hozzáértő se-
gítséget, anyag hozzájárulást, de 
az anyagi támogatásnak is nagy 
hasznát vennénk, mert a kifutók 
és kennelek építése, kialakítása, a 
tető javítása, és az ezekhez szük-
séges anyagok megvásárlása mind 
– mind hatalmas kiadást ró ránk.
• Várhatóan mikortól kezdheti 
meg működését a telep?
 – Szeretnénk mielőbb befejezni 

ezeket a felújításokat ahhoz, hogy 
elindulhasson az engedélyeztetési 
folyamat. Nagy álmunk, hogy júli-
us, augusztus hónaptól már kaphas-
sunk működési engedélyt, de ehhez 
még nagyon sok munka vár ránk.

Mi voltunk az elsők…
Kedves Olvasók! 
Engedjék meg, hogy a Tamási Táj 
hasábjain keresztül köszönjünk el a 
Katolikus Általános Iskola két taní-
tónőjétől, Szabóné Miszlang Krisz-
tinától és Tolnainé Kelemen Beától.
Mi voltunk az első katolikus osz-
tály itt a városban. A mi gyerme-
keink lépték át először az általános 
iskola küszöbét. Gyorsan eltelt ez a 
4 év, melyben volt minden: móka, 
kacagás, könnyek, rajzverseny, bet-
lehemezés, osztálybuli, apák napja, 
sárkány eregetés, zarándoklat, és 

még sorolhatnánk hosszú-hosz-
szú sorokban. Higgyék el, felsorol-
nánk, sőt világgá kürtölnénk milyen 
szép, kedves és megható volt min-
den egyes műsor, szerep, rajz, vers. 
Több produkciót Önök is láthattak 
a téren vagy a művelődési házban. 
Nekünk, szülőknek nagy öröm lát-
ni, hogy gyermekeink boldog, teljes, 
érzelmekkel teli napokat élhettek 
meg az iskolában, vagy sok esetben 
a templomban. Sokat jelent ne-
künk, hogy milyen szép volt min-
dig az osztályterem, mennyi édes 

fénykép készült róluk, mennyit sír-
tunk és nevettünk mi, szülők is. Egy 
kicsit családdá verődtünk. A jó Is-
ten segítségével, hittel sok minden 
átértékelődött és a helyére került a 
lelkünkben, életünkben, munkánk-
ban egyaránt. Talán nagy szavaknak 
tűnnek ezek a sorok, azt is mond-
hatnánk, hogy a szentimentális 
hangulat beszél belőlünk, de nem! 
Mi ezt a sok erőt, bizalmat és segít-
séget, gyermekeink a tudást kapták 
a két Tanító nénitől. A 13 csillogó 
szemű ártatlan kisgyermek nem 

véletlenül kapta ezt az utat az élet-
től. Mert meg van írva a sorsunk! 
Nekünk az, hogy tovább vigyük 
ezt a hitvallást, tudást, amit Tőlük 
kaptunk. Nagyon köszönjük, hogy 
részesei lehettünk ennek a kis cso-
dának, ami 4 évig tartott. Hálásak 
vagyunk a Jóistennek, hogy Krisztit, 
és Beát küldte a csemetéink mellé 
tanítónak, remek munkát végeztek! 
Nevelték, tanították őket, és min-
ket, szülőket is.
Kívánjuk, hogy egész életük olyan 
szép, boldog, és vidám legyen, mint 

amilyen a mi gyermekeinké volt eb-
ben a pár évben.
Nagyon szeretünk benneteket, a Jó-
isten áldásával búcsúzunk:

4.a osztály

Terepszemlén a városvezetés tagjaival

Veszeli Lajos kiállítása június 20-áig tekinthető meg

Álláshirdetés
A Tamási Aranyerdő Óvoda és 
Bölcsőde a Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A§ alapján pályáza-

tot hirdet 3 fő óvodapedagógus 
munkakör betöltésére. Részletek a 
kozigallas.gov.hu-n, vagy a www.
aranyerdoovi.hu-n olvashatóak.

Vidám gyermekrajzok töltik meg a folyosó galériát
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A siker titka az igazi csapatjáték volt
Aranyérmes lett a tamási 
együttes, Döbrököz elleni 
győzelmével biztosította 
be bajnoki címét a megyei 
III. osztály Nyugati cso-
portjában a Tamási 2009 FC 
második számú csapata. A 
nem könnyű szezont a gár-
da játékos edzője, Márkus 
Krisztián értékelte.

 – Bár a tavalyi évben az őszi szezon 
után elsőként fordultunk, sajnos jött 
a pandémia, és tavasszal már nem 
tudtuk befejezni, amit elkezdtünk – 
mondta Márkus Krisztián. - Csaló-
dottak voltunk, mert egy rendkívül 
jó felkészülési időszakot tudhat-
tunk akkor a hátunk mögött. Talán 
éppen emiatt nyáron még nagyobb 
reményekkel vágtunk bele az idei 
bajnokságba, nagyon szerettük vol-

na ugyanazt a teljesítményt produ-
kálni, mint korábban. Nehezen jött 
össze a csapat, voltak, akik eligazol-
tak, vagy kevesebbet tudtak vállalni, 
aztán mégis azt láttuk, hogy ahogy 

hétről-hétre jöttek a mérkőzések, 
jöttek velük az eredmények is. Igazi 
közösséggé kovácsolódtunk, és vé-
gül három fordulóval a bajnokság 
vége előtt tudtuk, hogy a dobogó 

legfelső fokáról már nem 
tudnak minket letaszítani. A 
siker titka azt gondolom az 
volt, hogy csapattá értünk. 
Igazi csapatjátékot játszot-
tunk, hiszen mindenki meg-
értette azt, hogy egymásért 
is harcolunk a pályán, ennek 
pedig mindig megvan az 
eredménye. 
A csapat egyébként június 
25-én ünnepli meg a si-
kert, feleségekkel, barát-
nőkkel, gyermekekkel kö-
zösen. Nincs könnyű szezon 
a hátuk mögött, nekik is a 

törzsszurkolói gárdájuk nél-
kül kellett lejátszani a mérkőzé-
seket, zárt kapuk mögött, néhány 
forduló kifejezetten megizzasztot-
ta őket. – Minden olyan meccs ne-
héz számunkra, ahol a pálya talaja 

nem kedvező – folytatta Márkus 
Krisztián. – A mi csapatunk főként 
idősebb játékosokból áll, előfordul 
itt-ott némi túlsúly is, így az egye-
netlen talaj különösen nehézzé 
tudja tenni a futballt számunkra. 
Ennek ellenére szerencsére jól vet-
tük az akadályokat, talán a legne-
hezebb mérkőzés a Döbrököz el-
leni volt. Ellenfelünk mindenképp 
nyerni akart, és megakadályozni, 
hogy bajnokok legyünk, ráadásul 
több hiányzónk is volt aznap, így 
különösen nagy dolog volt nyer-
nünk. Hogy mi vár ránk a jövőben? 
Nagyon szeretnénk folytatni, de 
természetesen a vezetőségnek van 
beleszólása abba, hogy lesz-e rá le-
hetőségünk. Ha a feltételek adot-
tak lesznek, azt gondolom, hogy 
nagyobb játékosmozgás nélkül vá-
gunk bele egy újabb szezonba. 

Árvai Ferencre emlékezünk
A Tamási 2009 FC vezető-
sége értesíti a Tisztelt Szur-
kolókat, hogy a futballklub 
egykori elnöke, Árvai Fe-
renc elhunyt. 

Feri bácsi hosszú évtizedeken át 
munkálkodott az egyesület életé-
ben, hol edzőként, hol elnökként, 
ill. tiszteletbeli elnökként, és nem 
hiányozhatott az Öregfiúk talál-
kozóiról sem. A sportért tett lel-
kesedését, fáradtságot nem ismerő 
munkáját, Tamási Város Önkor-
mányzata 1995-ben Tamási Test-
neveléséért és Sportjáért kitüntetés-
sel ismerte el. Feri bácsi rengeteget 
segített a környékbeli települések 
futball életének fellendítésében, 
mindig szívén viselte a sportolók 
sorsát, és pályafutásának alakulását, 
igyekezett mindenkinek önzetlenül 
segíteni. Feri bácsi! Mindent kö-
szönünk, nyugodj békében! Az FC 

vezetősége részvétét fejezi ki a csa-
ládnak, hozzátartozóknak, emlékét 
megőrizzük.

Futballmájus 

Ötödik helyen zárt a megye I-es csapat
A megye I-es bajnok Gerjen 
áprilisi legyőzését követő-
en súlyos vereség hullámba 
került májusban a csapat. 
Hat mérkőzés - hat vereség. 

Tamási 2009 FC

Mind a dobogósok, mind a sereg-
hajtók ellen pont nélkül hagy-
tuk el a pályákat. Az ide látogató 
Bölcske (0-1), a Tevel (1-2) és a 
Bonyhád (1-3) is győztesen tá-
vozott, míg Dombóváron (2-0), 

Bonyhádon (4-0) és Bátaszéken 
(2-0) sem szereztünk ponto(ka)
t. Lehetne ugyan a fiatalításra 
hivatkozni, azonban a vereségek 
ellenére is többször szervezetten 
és mezőfölényben is játszottunk, 
ám ez gólokban nem mutatko-
zott meg. Ezzel a középmezőny-
ben, 33 szerzett ponttal, az 5. 
helyen fejeztük be a bajnokságot. 
Az idényzáró mérkőzések ered-
ményét nem befolyásolta az edző-
váltás sem, így biztosan jelentős 
változásokkal kezdődik majd a 

2021/2022-es szezon. A már áp-
rilisban bajnok U19-es fiataljaink 
a bajnokság végére is megőrizték 
remek formájukat, így 100 %-osan 
végeztek. 18 mérkőzés - 18 győze-
lem, 124 rúgott és 8 kapott gól. A 
gólkirály Horváth Krisztofer lett 
30 góllal, őt két góllal lemaradva 
követte Bukovics Dániel. Gratu-
lálunk! Ugyancsak gratulálunk a 
Tamási II. számú csapatának, akik 
a megye III-as bajnokság befeje-
zése előtt három fordulóval szin-
tén aranyérmet szereztek. 

Több szép eredménnyel is büszkélked-
hetnek a Tamási TAM-BAU AC versenyzői
Tavasszal beindult a versenyszezon 
a tamási atlétáknál is, több remek 
eredményt is elértek a versenyek so-
rán. 
2021. április 24-én Pápán rendezték 
meg a 3. Kiss Károly emlékversenyt, 
melyen Beke Zétény kalapácsve-
tésből 56,20 m-el bronzérmes lett. 
Ugyanezen a napon Szentesen, 
Sólyom László súlylökésből 14,37 
m-el 4. helyezett lett, míg diszkosz-
vetésből 49,75 m-el 3. helyen vég-
zett.
2021. május 1-2-án az U14-16 te-
rületi versenyen, Székesfehérvá-
rott Beke Zétény diszkoszvetésből 
44,18 m-el aranyérmet, kalapácsve-
tésből 54,51 m-el ezüstérmet, súly-
lökésből 11,46 m-el bronzérmet 
nyert, Kótai János diszkoszvetésből 
35,64 m-el 4. lett, súlylökésből 7,83 
m-el a 8. helyen végzett.
 2021. május 9-én a Paulinyi Em-
lékversenyen Beke Zétény súlylö-
késből (12,63 m) és diszkoszvetés-
ből (42,79 m) is 4. helyen zárt.
2021. május 15-16-án Győrött a 
Felnőtt Csapat Bajnokságon a Ta-
mási TAM-BAU AC csapata a 
pontszerző 12. helyen végzett.
2021. május 22-23-án a Budapest 
Openen Beke Zétény kalapács-
vetésből 55,65 m-el 3. helyezett, 
diszkoszvetésből 37,55 m-el 3. he-
lyezett, súlylökésből 12,63 m-el 4. 
helyezett, Kótai János diszkoszve-

tésből 30,14 m-el 7. helyezett lett.
2021. május 29-én FSE Dobóver-
seny került megrendezésre Székes-
fehérvárott. Beke Zétény diszkosz-
vetésből 43,31 m-el aranyérmet, 
kalapácsvetésből (4 kg) 56,76 m-es 

egyéni csúccsal bronzérmet szer-
zett, (5 kg) 48,59 m-el 3. helyezést, 
Kótai János diszkoszvetésből 36,05 
m-el 7. helyezést ért el. Jankó Sza-
bolcs diszkoszvetésből 37,13 m-el 
ezüstérmet szerzett. 
Illés Dorián diszkoszvetésből 
39,03 m-el 2. helyen, Tóth Hu-
nor Zoltán diszkoszvetésből 26,10 
m-el 3. helyen, kalapácsvetésből 
36,68 m-el 3. helyen, Jankó Domi-
nik kalapácsvetésből 48,39 m-el 2. 
helyen, Sólyom László diszkoszve-
tésből 47,09 m-el 1. helyen, Beke 
Géza Ákos diszkoszvetésből M45 

korosztályban 29,12 m-el 1. he-
lyen, Birizdó László kalapácsvetés-
ből (7,26 kg) 32,19 m-el 4. helyen, 
M60 korosztályban kalapácsve-
tésből (5kg) 42,02 m-el 2. helyen 
végzett.

35 év súlyemelés
Májusban újabb korosztá-
lyos bajnokság is vár a súly-
emelés tamási képviselőire.  

A Koppány Sportegyesület masters 
versenyzői május 19-én a REAC 
fővárosi otthonában, az 55-59 éve-
sek korosztályában remekeltek. Az 
egyesület edzője, Bachmann Béla 
egy súlycsoporttal följebb, a 89 
kg-ban sok év után a 14. bajnoki 
címet érte el 152 kg-os összetett 
eredménnyel, igazából csak a sú-
lyokkal és a körülményekkel kellett 
megküzdeni.  Lipkovics József EB 
bronzérmes a 96 kg-os súlycsoport-
ban, 158 kilós összetettel végzett a 
második helyen, ami megegyezik a 
tavalyi eredményével. 
Következett május 29-én a Ny-ma-
gyarországi TINI Bajnokság Tata-
bányán a TSC ugrócsarnokában, a 
keleti és nyugati bajnokságot egy 
időben, de külön rendezték meg. 
Bachmann Béla legifjabb verseny-
zői egy-egy arany, ezüst, bronz-
éremmel dicséretes helytállással 
szerepeltek még ebben a mezőny-
ben is, ahol a súlyemelő gyakorlatok 
mellett a medicinlabda dobásban, 
és a helyből távolugrásban is ügyes-

kedni kellett. 
Fiú 40 kilós súlycsoportban Kocsi 
Gábor aranyérmes, sikeresen meg-
védte tavalyi első helyezését. A 
serdülők 67 kilós súlycsoportjában 
induló Orsós Máté 123 kilós új, 
egyéni csúccsal ezüstérmes, a 73 ki-
lós súlycsoportban induló Lőrincz 
Dávid bronzérmes helyezéssel, ösz-
szetettben 94 kilós új, egyéni csúcs-
csal fejezte be a versenyt. Pihenés-
re nem sok idő lesz, jön az U15 és 
U17-es országos bajnokság a ver-
senyzőknek, dolgoznak a technikán 
és erősítenek, hogy a versenyekből 
kihozzák a maximumot. 
Gratulálunk a szép eredmények-
hez!

Az aranyérmes csapat

Bachmann Béla aranyérmes

Beke Zétény

Jankó Szabolcs
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Termálfürdős érdekességek III.
A Tamási fürdőéletéről ké-
szülő könyvemben nem 
csupán a Ludvig-féle me-
dencéről, s az 1973-ban 
megnyílt miklósvári fürdő-
ről kívánok íni, szeretnék 
egy kis szakmai hátteret is 
adni a városunk alatt lévő 
termálkincsről, s az ivóvíz-
bázisról. 

Örményi János

Kedves barátomat, Büki Attila 
Imre hidrogeológust kértem meg 
az ismertető elkészítésére, s néhány 
kérdésem megválaszolására. Attila 
nemrég elküldte írását, amelyet Ve-
res Viktória kolléganőjével közösen 
szerkesztett. Ebből adnék közre né-
hány rövid részletet. 
Tamási környezete a földtörténe-
ti múltban szeizmikusan nagyon 
aktív terület volt. A város területe 
alatt halad át DNY-ÉK irányban 
Magyarország legfőbb szerkeze-
ti zónája, az ún. Közép-magyar-
országi vonal (korábban Zágráb-
Zemplén vonalnak is nevezték), 
amely mentén több millió évvel 
ezelőtt elmozdult egymás mellett 
két kontinentális kőzetlemez. A 
vonaltól ÉNy-ra található az ún. 
Pelsói nagyszerkezeti egység (más 
néven ALCAPA (Alpok-Kárpá-
tok-Pannon-egység)), a másik a 
vonaltól DK-re lévő, Tisza-Dácia 
nagyszerkezeti egység. Jelenleg 
ez a vonal nem aktív tektonikus 
szempontból, a két kőzetlemez a 
középső-miocén korra (megköze-
lítőleg 15 millió évvel ezelőttig) 
már összeforrt. A vonal mentén 
csak nagyon ritkán pattannak ki 
földrengések, viszont bizonyos te-
rületein, ahol más szerkezeti vona-

lakkal egyesül, gyakoribbak a föld-
mozgások (ilyen a 2020. év végi 
földrengések területe Zágrábtól 
DK-re, Petrinja térsége).
Tamási területén az elmúlt évtize-
dekben számos termál kutat fúrtak. 
A jelenlegi Fürdő termálvíz-ellátá-
sát először a Tamási-1 szerkezet-
kutató fúrásból 1969-ben kikép-
zett termálkút biztosította (2272 
méter mély volt). Mivel sem a tri-
ász és kréta korú aljzat-, sem pedig 
a miocén korú vulkanikus képződ-
mények nem adtak elegendő vizet, 
a többi termál kutat már kevésbé 
mélyre fúrták. Érdekesség, hogy 
a kútban történt rétegvizsgálatok 
igen magas, a tengervíznél ötször 
nagyobb sótartalmú vizet tártak 
fel. Ez az egyedülállóan magas ol-
dottanyag és nyomelem koncent-
ráció jelzi, hogy utánpótlódástól 
elzárt és a kioldható ásványokban 
dús környezetben összegyűlt, ún. 
fosszilis vízről lehet szó. Mivel 
mennyisége igen csekély volt, a to-
vábbi tamási termál kutakat rendre 
felső-pannon korú (már sekélyebb 
tengeri körülmények között lét-
rejött) képződmények 700 - 1000 
méter körüli feküje közeli mély-
ségig létesítették. A Fürdő 2. sz. 
kútja (K-46) 1981-ben létesült, ez 
már „csak” 700 méter mély volt. Ez 
a kút azonban jelentősen homo-
kolt a kút szerkezeti hibája miatt. 
Ezt többször próbálták kijavítani, 
azonban nem sikerült. Így 1996-
ban létesült a II-es kúttal csaknem 
megegyező mélységben (728 m) a 
III. számú termálkút. (A követke-
ző kút a 2011-es fejlesztés kereté-
ben létesült, Szent Donatus nevet 
kapta (B-68, 910 m mély).
Tamásiban egyéb célból is léte-
sültek termál kutak. Tamási Város 

geotermikus rendszerének alapját a 
B-70 kataszteri számú, TM-1 jelű, 
830 m mélységű kút biztosítja. Az 
eredetileg 47.2°C-os hőmérsékletű 
víz a geotermikus rendszeren át-
halad, majd lehűlve a B-71 katasz-
teri számú, VS-1 jelű, visszasajtoló 
kútba kerül. Megemlítendő még a 
Gyulaj Zrt. területén 1994-ben lé-
tesült, 800 m mély kút, továbbá a 
már Pári község közigazgatási te-
rületére eső, egykori tervezett üdü-
lőterületen 1991-ben fúrt, 747 m 
mély hévízkút. 
A melegvíz-készlet is kimerülhet, 
mint a kőolaj vagy földgáz-készlet? 
– Vannak olyan termálvíz-tartó 
kőzetek, amelyek korlátozott ki-
terjedésük (kőzetblokkok) és a 
felszíni utánpótlódás hiánya miatt 
csak adott mennyiségű termálvi-
zet tartalmaznak, így kitermelésük 
esetén kiürülhetnek ezek a táro-
lók (számos ismert, magyarországi 
fürdő bír ilyen vízadó kutakkal). 
Tamási termálvíztartó összlete 
azonban nagy kiterjedésű, a felső-
pannóniai korú homokos rétegek 
egysége. Csak túl nagyszámú kút 
túlzottan nagy vízkivétele okoz-
hatná a vízkészlet csökkenését. Új 
termálkút fúrása mindenkor en-
gedély köteles, geotermikus ener-
gia kinyerésére szolgáló kútpárok 
létesítése pedig hatásvizsgálat kö-
teles tevékenység is, amely során 
vizsgálni kell a környező kutakra 
történő víznyomás/vízhőmérsékle-
ti hatásokat is. A jelenlegi termelés 
várhatóan nem veszélyezteti a ter-
málvízkészletet, de ha mégis „túl 
sok” lenne a kitermelés, azt a ku-
takban mért hőmérséklet- és nyo-
másviszonyok csökkenése előre je-
lezné évekkel (ismereteink szerint 
ilyen jelek még nincsenek).

Újraindultak a színházi előadások
A művelődési központ végre ismét élő 
színházi előadással várta a látogatókat, a 
Turay Ida Színház Szerelem című előadásá-
ra akkora volt az érdeklődés, hogy napok 
alatt elkeltek a belépőjegyek. 

Czink Judit

A darab szereplői között jól ismert művészeket köszönt-
hettünk, a magyar színházi élet meghatározó egyénisé-
gei közül Mikó István, Détár Enikő és Benkő Péter is 
színpadra állt. Az előadás a Déryné Programmal történő 
együttműködésünk eredményeként valósult meg, sikeres 
pályázatunk pedig lehetővé teszi, hogy – a mostanihoz 
hasonló, rendkívül alacsony jegyárakkal – az év hátralé-
vő részében még több színházi élményben részesüljenek 
az itt élők. Bepótoljuk a Magyar Nemzeti Táncegyüttes 
elmaradt, Kárpátok visszhangja című előadását, bemu-

tatásra kerül a Veres1 Színház interpretálásában a Tóték 
című tragikomédia, a Zenthe Ferenc Színház pedig két 
darabbal is vendégszerepel nálunk, Az ördög című víg-
játékkal és az Advent a Hargitán című színművel. Talál-
kozzunk az előadásokon!

Vándor Viadal a tolnai 
végeken

A gimnáziumban immár 
hagyományosnak nevezhe-
tő vándortábor idén egy új 
színfolttal bővült, ez pedig 
az a verseny, amelyet a tá-
borokat megelőzően szer-
veznek. 

Fegyveresi Anikó

Ezt a vetélkedőt négyféle vándor-
tábornak tartják közösen, így részt 
vesznek a rajta a gyalogosok, a brin-
gások, a vízitúrások és a zarándokok 
egyaránt. 9-11. évfolyamos diákok 
nevezhettek, minden csapatban 2 
fiú és 2 lány lehet, akik már rendel-
keznek vándortáboros múlttal. A 
selejtező online formában zajlott, 
öt fordulóban 10-10 kérdést kellett 
megválaszolni. Érdekessége, hogy 
fordulónként 3400 pontot lehetett 
szerezni, ám 10 percenként csök-
kent a pontszám, így a gyorsaság is 
sokat számított. A csapatokat taná-

rok is segítették. A gimisek meg-
nyerték a 3. fordulót. 
A csapatok közül a legjobb 20 jutott 
az országos döntőbe, a gimis csapat 
Lisztes Berkenye néven képviseli 
Tamásit 2021. június 14. és 20. kö-
zött Sárospatakon. A döntőben fő-
leg terepgyakorlatokra lehet majd 
számítani, kieséses rendszerben. Az 

előfeladat egy bemutatkozó film ké-
szítése volt, erre bőszen gyűjtöttük a 
lájkokat. 

Mikó István és Détár Enikő a színpadon


