
Ismét összeült a Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórum

A városháza dísztermében 
gyűltek össze a város oktatási, 
nevelési, szociális és egészség-
ügyi intézményeinek képviselői, 
kiegészülve a kormányhivatal 
illetékes szerveinek munkatár-
saival, a kisebbségi önkormány-
zat, a polgárőrség, valamint a 
rendőrség képviselőivel.

 ¬ 2. oldal
Öten vették át jubileumi dip-
lomájukat

Az idei évben is a Würtz Ádám 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola aulája adott 
otthont a nyugdíjas pedagógu-
sok találkozójának.

 ¬ 4. oldal
Elismerést vehettek át a ki-
váló munkát végző kollégák

A kiemelkedő munkát végző 
kollégákat köszöntötte hagyo-
mányos pedagógusnapi ünne-
pélyén a Tolna Megyei Szak-
képzési Centrum június 4-én, 
pénteken, Szekszárdon.

 ¬ 5. oldal
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 
és Önkormányzati Tűzoltósá-
gok találkoztak

A Tamási Tűzoltólaktanya adott 
otthont június 26-án annak a 
rendezvénynek, melynek ke-
retein belül önkéntes tűzoltó 
egyesületek és önkormányzati 
tűzoltóságok képviselői tanács-
koztak. 

 ¬ 6. oldal

Az eszközbővítést a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége hatmillió forintos célzott támogatásból oldotta meg, amelynek 
köszönhetően új motorok, kerékpárok, laptopok kerültek a Tolna megyei polgárőr egyesületekhez. A Tamási Polgárőr Egyesület két 
elektromos robogót vehetett át.             3. oldal
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Új eszközökkel gazdagodtak a polgárőrök
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Kitüntetést vehetett át dr. Révész Ottó
A Pécsi Egyházmegye kitüntetéseit június 29-én adták 
át, mely hagyományosan Szent Péter és Szent Pál ün-
nepéhez kapcsolódik. A plébános atyák jelölései révén 
idén a kitüntetettek között volt dr. Révész Ottó a Tamási 
Plébániáról. 

Ez a díj olyan plébániai munkatár-
sak elismerésére szolgál, akik hosz-
szú időn keresztül a közösség meg-
elégedésére végezték szolgálatukat. 
Dr. Révész Ottó keresztény család-
ban nevelkedett, életét és gondol-
kodását a felebaráti szeretet, türe-
lem, jóság, becsület határozta meg. 
Munkája mellett aktív szerepet vál-
lalt a környezetében élő nehéz sorsú 
felebarátok megsegítésében. Több 
mint 20 éven át volt tagja a plébáni-
ai képviselőtestületnek, fontos sze-

repet töltött be a közösség javainak 
kezelésében. Bölcs gondolkodású, 
szerény és kiegyensúlyozott szemé-
lyisége nagyban segítette a testület 
munkáját. A Házas Hétvége cso-
port és a Keresztény Értelmiségi 
közösség aktív tagja. A mindenkori 
plébános mellett állva családjával 
minden programon részt vesz, ahol 
szükséges, tevékenyen segítséget 
nyújt. A Tamásiban található Rozá-
lia kápolna felújításánál is a fő tá-
mogatók között volt. Családi élete 

sokak számára példamutató, felesé-
gével a helyi katolikus közösséget 
erősítik.  

Az ünnepi szentmise után szeretet-
vendégségre került sor a Püspökség 
kocsiszínében és kertjében. 

Gyógyhellyé minősítették Tamási egyik városrészét
A város kijelölt településrészét „Tamási város Miklósvár-
Várhegy Gyógyhely” néven gyógyhellyé nyilvánították.

A városvezetők körében már ko-
rábban felvetődött, hogy a település 
egészének, vagy annak egy részé-
nek kezdeményezik a gyógyhellyé 
minősítését, amely most sikeresen 
zárult. A város önkormányzata arról 
döntött, hogy a fürdőt, a hozzá kap-
csolódó kempinget, valamint a kör-
nyező üdülőterületet, a parkerdőt, 
Várhegyet, védőterületének határ-
vonalát a településrendezési terv-
ben gyógyhelyként jelöli meg. Az 
1973-ban megnyitott termálfürdő a 
környék idegenforgalmi központjá-
vá tette a várost, a strand akkor még 
három medencével működött. Az 
52°C-os, alkáli-kloridos, hidrogén-

karbonátos gyógyvíz mozgásszervi 
és nőgyógyászati panaszok enyhíté-
sére ajánlott. A fürdő utolsó jelentős 
fejlesztése 2011-ben valósult meg, 
jelenleg folyamatban van az átter-
vezése. A fürdő a 2020-ban gyógy-
fürdő minősítést már elnyerte, ezt 
követően került sor a gyógyhely 
minősítés engedélyeztetés megindí-
tására, amely most sikeresen zárult: 
Tamási város kijelölt településrészét 
„Tamási város Miklósvár-Várhegy 
Gyógyhely” néven gyógyhellyé 
nyilvánították.
A minősítés a városnak presztízst 
jelent, hiszen a hazai települések kis 
része rendelkezik gyógyhely minő-

sítéssel. A gyógyhely tanúsítvány 
megléte egyfajta garancia a minő-
ségre, ami több turistát és befekte-
tőt vonzhat a térségbe. Ezen felül 
a város többféle, a gyógyhelyre vo-

natkozó pályázati kiíráson vehetne 
részt, még nagyobb fejlődésen me-
hetne keresztül a település, így a 
minősítés idegenforgalmi kitörési 
pontot jelent.

Tamási lett a 39. gyógyhely hazánkban

Felföldi László pécsi megyéspüspök és dr. Révész Ottó
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Ismét összeült a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum

A városháza dísztermében gyűltek össze a város okta-
tási, nevelési, szociális és egészségügyi intézményeinek 
képviselői, kiegészülve a kormányhivatal illetékes szer-
veinek munkatársaival, a kisebbségi önkormányzat, a 
polgárőrség, valamint a rendőrség képviselőivel.

Porga Ferenc, Tamási polgármes-
tere köszöntötte a megjelenteket 
a kábítószerellenes világnap alkal-
mából. Az ENSZ-közgyűlés 1987-
ben arról döntött, hogy június 26-át 
a kábítószer-fogyasztás elleni küz-
delem nemzetközi napjává nyil-
vánítják, hogy ezzel is felhívják a 
figyelmet a kábítószer-fogyasztás 
veszélyeire, a drogkereskedelem 
elleni harc fontosságára.  A jelen-
lévők elfogadták a Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórum idei munkater-
vét. Várhatóan szeptember végén 
tartják meg soron következő ülé-
süket, melyen tájékoztató hallható 
majd a városi egészségfejlesztési 
és drogstratégia kialakításának ad-
digi eredményéről, illetve szakmai 
előadót is szeretnének meghívni. 
Szaváriné dr. Bakonyi Lídia, a KEF 
titkára tájékoztatta a jelenlévőket 
arról, hogy a Tolna Megyei Önkor-
mányzat egyedi támogatási kérel-

met nyújtott be az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumához a KEF-ek 
tavalyi képzésének kiegészítése-
ként, azok koordinatív tevékenysé-
geinek, és az ezen keresztül megva-
lósuló programjainak támogatására. 
A Minisztérium az igényt nyilván-
tartásba vette, és annak támogatá-
sáról döntött. A Tamási KEF 2020 
novemberében pályázatot nyújtott 
be a Tolna Megyei Önkormány-
zathoz a városi egészségfejlesztési 
és drogstratégia elkészítése érde-
kében. A pályázati kérelem pozitív 
elbírálást nyert, melynek eredmé-
nyeként a Tamási KEF egymillió 
forint támogatásban részesült. El-
mondta továbbá, hogy ez év janu-
árjában döntött a képviselő-testület 
hatáskörében eljáró polgármester a 
stratégia megalkotásáról, és ennek 
érdekében egy munkacsoport létre-
hozásáról. 
Májusban megalakult a 9 tagú 
munkacsoport, melynek munkáját 
egy külső szakmai tanácsadó is se-
gíti. A munkacsoport célja a stra-
tégia előkészítése az idei év végéig. 
Végül Kitanics Márk klinikai szak-
pszichológus rendkívül színes és új-
szerű szemléletben tálalt előadását 
hallgathatták meg a résztvevők a 
kábítószer személyiségre gyakorolt 
hatásáról.

Lerótták tiszteletüket a Holocaust 
áldozatai előtt

A Holocaust áldozataira emlékeztek Tamásiban július 
4-én az Eötvös és az Arany János utca kereszteződésé-
ben felállított emléktáblánál. 

A megemlékezés helyszínén állt 
1872-től 1951-ig a Tamási Izrae-
lita Hitközség Zsinagógája, ahon-
nan 77 évvel ezelőtt, 1944. július 
4-én azokat a Tamásiban és kör-
nyékén élő zsidó családokat de-
portálták Auschwitzba, akik hiába 
voltak magyar állampolgárságúak 
és magyar érzelműek, származásuk 
miatt mégis politikai üldözés ál-
dozataivá váltak. Az emlékünnep-
ségen Czink Judit, a Tamási Kul-
turális Központ igazgatója, Tamási 
Város Önkormányzata Humán-
politikai bizottságának tagja mond 
emlékbeszédet. – „A mai nap azok 
közé az emléknapok közé tartozik, 
amelyek az európai és a magyar tör-
ténelem szégyenével, a nácizmus 
térhódításával és következményei-
vel szembesít minket. A meggyil-
koltak fájdalmas és pótolhatatlan 
vesztesége nem csak a zsidóságé, 
hanem Európáé, a magyar nemze-
té, nem csupán az akkori, hanem a 

mai társadalomé is. Ahogy Pilinsz-
ky János fogalmaz: „ez valameny-
nyiünk múltja. Akár volt szeret-
tünk, hozzátartozónk, ismerősünk 
a hatmillió ártatlanul elpusztított 
áldozat között, akár nem. Mind-
azok, akiket meggyilkoltak a holo-
caust idején, valamennyiünk sorsát 
alakítják. Ma is.” Ahhoz, hogy ez 
valóban ne történhessen meg is-
mét, mindenki a maga helyén kell, 
hogy mindent megtegyen annak 
érdekében, hogy a holocaust min-
dig is elrettentő példa maradjon. 
Mindannyian tehetünk ezért még 
többet. Mindannyian még többet 
kell, hogy tegyünk ezért.” – hang-
zott el a beszédben. 
Tamásiból 1944. július 4-én 184 
személyt vittek el a Kossuth tér 
– Eötvös és Arany János utca ál-
tal határolt gettóból Auschwitzba. 
Közülük csak 32-en élték túl a kon-
centrációs tábor borzalmait. 2004 
óta márványtábla emlékeztet a haj-
dani zsinagóga kerítésén a tragikus 
eseményre. A helyszínen virágokat 
és gyertyákat helyeztek el az áldo-
zatok emléke előtt tisztelegve. 

Megbírságolták a Vasút utcai hul-
ladékfeldolgozó üzemeltetőjét

Porga Ferenc, a város polgármestere a Tamási, Vasút 
utca 13. szám alatti telephelyen működő WASTRA GRO-
UP Kft. (a továbbiakban: Kft.) tevékenysége ügyében az 
alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot:

A Tolna Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvé-
delmi Főosztály Környezetvédelmi 
Osztálya (a továbbiakban: hulla-
dékgazdálkodási hatóság) 2021. 
június 22. napján az általuk kiadott 
hulladékgazdálkodási engedélytől 
eltérő hulladékgazdálkodási tevé-
kenység végzése miatt 6.925.200,-
Ft. hulladékgazdálkodási bírság 
megfizetésére kötelezte a Kft.-t, 
amelyet a határozat véglegessé vá-
lásától számított 15. napon belül 
kell megfizetni. A hulladékgazdál-
kodási hatóság a fenti döntésével 
felhívta továbbá a Kft. figyelmét a 
hulladékgazdálkodási engedélyben 
jóváhagyott hulladéktároló hely 
üzemeltetési szabályzatnak meg-
felelően történő hulladék gyűjté-
sére és előzetes tárolására, illetve a 
jogszabályi előírásoknak való meg-
felelés biztosítására, a gyűjtési tevé-
kenység megkezdését követő 1 éven 
belül, legkésőbb 2021. október 16. 
napjáig az előkezelési tevékenység 
befejezésére, illetve legkésőbb 2021. 
október 16. napjától a hasznosítási 
tevékenység megkezdésére. Ezzel 
egyidejűleg tájékoztatta nevezettet 

arról, hogy a hulladékgazdálkodási 
bírság megfizetése nem mentesíti a 
Kft.-t a büntetőjogi, továbbá kár-
térítési felelősség, valamint a tevé-
kenység korlátozására, felfüggesz-
tésére, tiltására vagy a megfelelő 
védekezés kialakítására, a természe-
tes vagy eredeti környezeti állapot 
helyreállítására vonatkozó kötele-
zettség teljesítése alól. 
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt la-
kosságot arról is, hogy a Tolna Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság Dombóvári Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége tűzvédelmi hatósági 
ellenőrzése során is szabálytalan-
ságokat tapasztalt a Tamási, Vasút 
u. 13. szám alatti telephelyen vég-
zett tevékenységgel kapcsolatban és 
ezért tűzvédelmi bírságot szabott ki 
a Kft. részére. Ezzel egyidejűleg Ta-
mási Város Jegyzője felkérte a Ta-
mási Rendőrkapitányság vezetőjét 
arra, hogy a telephely környezeté-
ben végezzenek gyakoribb járőrö-
zést és amennyiben hulladékbe-
szállítást tapasztalnak, akkor arról 
soron kívül értesítsék. 

Tisztelettel:
Porga Ferenc polgármester

XXI. „TAMÁSI BOGRÁCSMESTERE”

FŐZŐVERSENY

15.00 – 19.00 FŐZŐVERSENY
15.30 PHILHARMONIC BRASS

(közreműködik: Rózsa Bernadett és Bognár Szabolcs)

16.30 TAMÁSI ÉRTÉKTÁR KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA
(Művelődési Központ Folyosógaléria)

17.00 PÁNTLIKA NÉPTÁNC EGYÜTTES ELŐADÁSA
18.00 CSURGÓ ZENEKAR KONCERTJE

19.30 FŐZŐVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE
20.00 – 24.00 UTCABÁL A PHILIPS ZENEKARRAL

2021. JÚLIUS 31. 
(SZOMBAT) 

TAMÁSI
 RENDEZVÉNYTÉR

Ismét fontos kérdésekről beszéltek a fórumon

Rendvédelemért emlékéremben részesültek
A Magyar Rendvédelmi 
Kar által adományozott 
díjat Dobson Tibor tű. ve-
zérőrnagytól vehették át a 
rendőrség munkatársai.

A Magyar Rendvédelmi Kar 2013-
ban döntött a Rendvédelemért Em-
lékérem alapításáról. Az elismerést 
azok a rendvédelem területén szol-

gálatot teljesítők vagy azt segítő ci-
vil szervezetek, illetve magánszemé-
lyek kaphatják meg, akik a személyi 
állomány szociális-, szolgálati-, 
munka- és életkörülményeinek javí-
tása érdekében sokat tesznek, illetve 
kiemelkedő közösségfejlesztő mun-
kát folytatnak.
A díjra a Tolna Megyei Rendőr-fő-
kapitányság állományából Pernyész-

né Szente Judit r. alezredes, a Köz-
lekedésrendészeti Osztály kiemelt 
főelőadója lett jogosult, aki évek óta 
a főkapitányság szociális bizottságá-
nak elnöke is. Rendhagyó módon, 
posztumusz elismerésben részesült a 
2020-ban fiatalon elhunyt Tóth Csa-
ba r. alezredes, a Tamási Rendőrka-
pitányság Nyomozó Alosztályának 
vezetője.

Az elismeréseket 2021. június 
11-én a Belügyminisztériumban 
Dobson Tibor tű. vezérőrnagytól, 
a Magyar Rendvédelmi Kar elnö-
kétől vette át, Pernyészné Szente 
Judit r alezredes és Tóth Csaba r. 
alezredes felesége, dr. Piros Noémi 
r. alezredes, a Tamási Rendőrkapi-
tányság Igazgatásrendészeti Alosz-
tály vezetője.

Koszorút és virágot helyeztek el a 
jelenlévők
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Új eszközök segítik a tamási 
polgárőrök munkáját

Az eszközbővítést a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek 
Szövetsége hatmillió forintos célzott támogatásból ol-
dotta meg, amelynek köszönhetően új motorok, kerék-
párok, laptopok kerültek a tolna megyei polgárőr egye-
sületekhez. A Tamási Polgárőr Egyesület két elektromos 
robogót vehetett át. 

A polgárőrök munkáját segítő esz-
közöket ünnepélyes keretek között 
adta át Dunaföldváron az egyesüle-
teknek dr. Túrós András, az Orszá-
gos Polgárőrszövetség elnöke, Szé-
les János, a Tolna Megyei Polgárőr 
Szervezetek Szövetségének elnöke, 
valamint a polgárőrszervezetek he-
lyi stratégiai partnerének, a Tolna 
Megyei Rendőr-főkapitányság ve-
zetője, Szabó Csaba.

Széles János, a Tolna Megyei Pol-
gárőr Szervezetek Szövetségének 
elnöke az átadáson hangsúlyozta, 
hogy az ORFK-OBB támogatással 
most megvásárolt és átadott elekt-
romos robogókkal, kerékpárokkal 
a cél a szolgálataikat végző polgár-
őrök mobilitásának fejlesztése. A 
megfelelő polgárőr arculati elemek-
kel felszerelt kétkerekűek feladatai 
között szereplő környezetvédelem 

is nagyobb hangsúlyt kaphat a szol-
gálatellátás során. Azokon a terü-
leteken is megmutatják hasznukat, 
ahol eddig a járműves szolgálatellá-
tás nem, vagy kevésbé volt megold-
ható – például nyaralóövezetben, 
kerékpárutakon, megerősítve ezzel 
a közbiztonságot.
Dr. Túrós András, az Országos Pol-
gárőr Szövetség elnöke elmondta, 
hogy a most átadott 22 kerékpár és 
10 elektromos robogó nagy lépés is-
mét a Tolna megyei polgárőrök éle-
tében. A folyamatos technikai fej-
lesztés, az állomány felkészültsége 
garancia arra, hogy a közbiztonság 
jövője biztosítva legyen, a lakosság 
szubjektív biztonságérzete növe-
kedjen.
A rendezvényen a Tamási Polgár-
őr Egyesület elnöke, Péter Csaba, 
valamint alelnöke, Lakos Antal ve-
hettek át két elektromos robogót. – 
Az ünnepélyes átadásra az egyesü-
letünk tagsága felé a közeljövőben 
megtartott közgyűlésen kerül majd 
sor. Nagyon örülünk a fejlesztésnek, 
nagy segítség ez a szolgálat ellátá-
sunk fokozottabb végrehajtásához, 
a gazdaságos és környezettudatos 
üzemeltetéshez, működéshez – 
mondta Péter Csaba.

Vélemény

Nieder Ferencre 
emlékezünk

Csend van... oly fájó csend... csak 
nézünk magunk elé... lelkünk mé-
lyéből zokogás tör elő...elmentél, 
túl korán... Megállt egy pillanatra 
a világ. 
Tűzoltóként naponta találkozunk 
az elmúlással; de 
azt, hogy TE nem 
vagy köztünk, 
feldolgozni nem 
tudjuk. Biztos és 
örök voltál ne-
künk, mint kőben 
a megkövesült 
csigaház.
Elkötelezett vol-
tál. Az életed volt 
mások életének, 
értékeinek védel-
me. Hivatásod át-
szőtte életed.

Sok időt töltöt-
tünk együtt a 
mögöttünk ha-
gyott években: 
embertársaink életének mentésé-
vel, tűzoltással, beszélgetésekkel, 
munkával, tervekkel. Építettünk, 
ha kellett közösséget; ha kellett 
laktanyát. Főztél, nevettél és ne-
veltettél. Számíthattunk Rád min-
dig mindenben. Két évtizeddel 
ezelőtt egy marék fiatal gyerekből 
FÉRFIT és TŰZOLTÓT farag-
tál. Apánk helyett apánk voltál. 
Téged mindig hajtott még valami 
belső motiváció. Egy hihetetlen 
erő, az állandó tenni akarás, a kö-
zösségekért történő önzetlen se-
gítség, a kitartás.
Ott vagy minden lépésünkben, 
minden mozzanatban, minden 
téglában.  PÉLDA vagy nekünk. 
Kijelölted az utat, amit követni fo-
gunk, hisz még a napokban meg is 
kértél, hogy vigyázzak a csapatra. 
Ennek a furcsa és vegyes család-
nak, amit oly nagyon a szíveden 
viseltél, meg kell maradnia. Szám-
talan csatát megvívva, töretlen lel-
kesedéssel mentél előre. A saját 

küzdelmeidet mérhetetlen méltó-
sággal viselted, még az utolsó pil-
lanatban is számíthattunk rád.
De most csend van, gyászos csend.
Üres a szívünk, de lelkünk tele 
van az elmúlt évek szép emlékei-

vel, millió fotóval, 
boldog nevetés-
sel.
Hisszük, hogy 
közös szép emlé-
keinket Te is ma-
gaddal vitted... 
Most pár napig 
csend lesz, majd 
az élet megy to-
vább Nélküled, 
de mégis Veled. 
Mi még valamed-
dig maradunk, és 
folytatjuk a közös 
céljaink megvaló-
sítását.
Nélküled már 
semmi sem lesz 
ugyanaz, de úgy 

fogunk dolgozni, hogy mindig 
büszke lehess ránk!

Drága Feri bácsi!
Büszkék vagyunk rá, hogy a ba-
rátaid lehettünk, tudjuk, hogy 
folytatnunk kell, tovább menni az 
úton, amin elindultál, elindítottál 
bennünket. Tudjuk, hogy figyelsz 
ránk, és bármikor erőt meríthe-
tünk a jövőben, ha másból nem, 
abból, hogy csak egyszerűen Rád 
gondolunk. Ha küldtél volna egy 
idézetet, szerintem ez lenne:
„Én nem haltam meg, az, ami nek-
tek voltam, még mindig vagyok. 
Nevezzetek nevemen, beszéljetek 
hozzám olyan könnyen és egysze-
rűen, ahogy mindig. Nevessetek és 
gondoljatok rám, hiszen én is itt 
vagyok veletek, csak én az út má-
sik oldalán megyek.”
Isten Veled, Feri bácsi! Szívünk-
ben örökké tovább élsz, nyugodj 
békében API!

Tamási Tűzoltók

Az új eszközök nagyban segítik a polgárőrök munkáját

VándorViadal a Zemplénben
Magyarországon 5 éve in-
dult el a vándortábor moz-
galom, amely immár négy-
féle aktív kikapcsolódásra 
ad lehetőséget a diákoknak. 
Az erdei és bringás mellett 
a vízi, illetve a zarándok tá-
borok is elérhetőek.

Fegyveresi Anikó

Az Aktív Magyarországért Program-
iroda szervezésében ezeknek a tábo-
roknak a résztvevői között hirdették 
meg a 2020-2021-es tanévben a Ván-
dorViadal versenyt. A selejtező öt on-
line fordulóból állt, amelyen nagyon 
változatos és furfangos feladatok 
megoldását kellett a lehető legrövi-

debb idő alatt beküldeni.
A selejtezőben a gimnázium Lisz-
tes Berkenye nevű csapata a 7. he-
lyen jutott be a húszas döntőbe. (A 
8.a osztály diákjai: Illés Viktória, 
Tóth Boróka Hajna, Kurdi Csanád, 
Szimeiszter Zalán)
A döntőt a Zemplénben rendez-
ték meg, a tábor Hercegkúton volt. 
A megnyitót Sárospatakon, a vár-
ban rendezték, amelyen a csapatok 
egyenpólókat kaptak. A mieink a 
világoskékek lettek. A viadal egy 
kerékpározással indult a szállás-
helyre, és délután meg is kezdődött 
a verseny. A feladatok megoldásá-
hoz gyorsaságra, ügyességre, csa-
patmunkára, logikára és szerencsére 
volt szükség. A teljesség igénye nél-
kül néhány példa: ügyességi feladat 
kombinálva matematikával; szám-
háború nehezített szabályokkal; kü-
lönleges activity; kenuzás a Bodro-
gon hulladékgyűjtéssel. Ezzel még 
csak a szerda esti programokig ju-
tottunk el. Ekkor dőlt el, kik jutot-
tak be a tízes döntőbe. A Berkenyék 
a 11. helyen végeztek, így egy haj-
szállal maradtak le a továbbjutásról.
A még versenyben maradók tovább 
küzdöttek, a kimaradók pedig aktív 
programokon vettek részt. Túráztunk 
a Zemplénben Regéc és Telkibánya 
között. Fürödtünk a Tiszában Tokaj-

nál és közben szurkoltunk a verseny-
zőknek. Kerékpárral Sátoraljaújhelyre 
tekertünk a Zemplén Kalandparkba, 
ahol korcsolyáztunk, illetve az or-
szág leghosszabb (2,3 km) bobpá-
lyáját használhattuk. A versenyben 
egyre kevesebben maradtak, a döntő 
szombaton este zajlott a táborhelyen. 
Ebben a még versenyben lévő négy 
csapatot a többiek is segíthették. Na-
gyon izgalmas volt a döntő, és várat-
lan eredmény született.
Felejthetetlen egy hetet töltöttünk 
el együtt a többi csapattal. Barát-
ságok alakultak ki, amelyek a ver-
senyfeladatok közben is érezhetőek 
voltak. A diákok egymásért is szur-
koltak. Esténként tábortűz vagy a 
napi eseményeket összefoglaló vetí-
tés zárta a napot. A rendezvény alatt 
végig velünk volt a TV2 forgatócso-
portja, és mindent megpróbáltak 
rögzíteni az eseményekből. A kész 
műsor első adása július 18-án lesz 
a TV2 csatornán. Összesen nyolc 
héten át követhetik az érdeklődők a 
VándorViadal eseményeit.
A tábor egy fergeteges bulival záró-
dott, amelyen az a zenekar játszott, 
amely a rendezvény indulóját is 
szerezte. Az eredményhirdetés után 
tábortűz és a rendezők búcsúja kö-
vetkezett. Életreszóló élmény volt!

A Lisztes Berkenye csapat tagjai
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MEDVE MATEK
Országos döntőbe jutottak a 
Würtz Ádám Általános Iskola 

diákjai
A több száz diákot meg-
mozgató Medve Matek ver-
senyt idén a járványhelyzet 
miatt a pécsi Zsolnay Kultu-
rális Negyed helyett több, 
kisebb helyszínen rendez-
ték meg.

Viola Péter

Iskolánk a parkerdőt választotta hely-
színül. Ebben az évben negyvenkét 
tanulónk versenyzett három fős csa-
patokban. A feladatokat GPS koor-
dináták segítségével, mobiltelefonon 
keresztül találták meg a gyerekek, és 
ugyanígy küldték vissza a megoldáso-
kat. Több csapatunk végzett arany, és 
ezüst vagy bronz fokozattal a „Med-
vebocs” és „Kismedve” korosztályban. 
Ezúton is gratulálunk a gyerekeknek 
a szép eredményekért!
Medvebocs (5.-6. osztály) Ezüst fo-
kozat: Németh Csenge, K. Németh 
Zsuzsanna Nikol, Gergely Fruzsina, 
Vavra Richárd, Vincze Dávid, Csike 
Barnabás. Bronz fokozat: Brucker 
Gabriella, Berta Adrienn, Tolomio 
Rebeka, Ötvös Dániel Zsolt, Pintér 
Dominik, Balaskó Bence Noel, Kó-

diás Bence, Nyírő Adél, Varga Elen 
Manda 
KISMEDVE (7.-8. osztály) arany fo-
kozat: 5. hely Csap Kata, Bognár Ág-
nes, Gerencsér Zalán (764,67 pont).
30. hely Bötkös-Bodó Bálint, Ja-
kab Gergő, K. Németh Mihály Aba 
(551,67 pont). 32. hely Tóth Zsóka, 
Büttl Zsófia, Horváth Hajnal Cinka 
(550,67 pont). Ezüst fokozat: Kesz-
ler Martin, Hegedüs Bálint, Szijártó 
Zsigmond, Mészáros Hanna, Szili 
Dóra, Bartalos-Bot Botond. Bronz 
fokozat: Kovács Ábel, Czunf Mi-
lán, Szücs Krisztián, Szöllösi Amália, 
Büttl Anna, Varga Kata, Csősz Ákos, 
Kömüves Lehel, Jankó Bence.
Köszönjük Szabó Judit tanárnőnek az 
alapos szervezést, a felkészítő tanárok, 
valamint a verseny lebonyolításában 
résztvevő pedagógusok munkáját!

Öten vették át jubileumi diplomájukat
Az idei évben is a Würtz 
Ádám Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Isko-
la aulája adott otthont a 
nyugdíjas pedagógusok ta-
lálkozójának.

 – Hosszú kényszerszünet után jó 
találkozni, az egyedüllét, a bezárt-
ság sokakat megviselt – kezdte a 
rendezvényen Szép Ferencné, a Pe-
dagógusok Szakszervezete Nyug-
díjas Tagozatának Tolna megyei 
képviselője, az ünnepség szervezője. 
 – Ma köszöntjük azokat a kollégá-

kat, akik évtizedeken keresztül szol-
gálták a várost, oktatták, nevelték a 
felnövő nemzedéket. Elindították 
gyermekek százait az életben, meg-
határozói voltak a város kulturá-
lis- és sportéletének. A sok évtized, 
ami mögöttük van, hatalmas tudást, 
élettapasztalatot eredményezett, 
melyet átadtak a diákjaiknak. 
 – Ma újra itt az alkalom, hogy 

emlékezzetek, idézzétek fel a régi 
közös beszélgetéseket, története-
ket elevenítsetek föl, aztán majd 
kiderül, ki hogyan emlékszik visz-
sza a lehet nem is olyan régmúltra. 
Öröm látni, hogy semmit nem vál-
toztatok, és az még nagyobb öröm, 
hogy nem szakította meg a jelenle-
gi helyzet ezt a szép hagyományt, 
és itt vagyunk, itt vagytok megint 

együtt. Biztosan szép, jó élmények 
maradtak meg bennetek a munká-
val töltött napokból, az iskolai élet-
ből, a tanításból, ha minden évben 
szívesen jöttök vissza egy kis mo-
solygásra, nevetésre – köszöntötte 
a pedagógusokat Gasparics László, 
a Würtz Ádám Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola igazga-
tója. 
A június 26-ai ünnepség alkalmával 
5 pedagógusnak adták át az állami 
megbecsülés jeleként a jubileumi 
diplomát, melyet az egyetem, főis-
kola adományozott számukra. Por-
ga Ferenc, a város polgármestere is 

gratulált az érintetteknek. Színes 
diplomát vehetett át idén Buchholz 
Jánosné (gyémánt) Kurucz Gézáné 
(arany), Kurucz Géza (arany), Ren-
czes Béláné (arany), Ullrich Mag-
dolna (vas). A vas dísz oklevelet a 
65, a gyémántot a 60, az aranyat az 
50 éve végzettek kapják.
Az eseményen gyertyagyújtással 
emlékeztek azokra a kollégákra, 
akik már nem ünnepelhettek ve-
lük. A rendezvény végén egy pohár 
pezsgővel koccintva gratuláltak a 
jubileumi diplomát átvevőknek, to-
vábbi szép nyugdíjas éveket, és jó 
egészséget kívánva nekik. 

Termálfürdős érdekességek IV.
Az elmúlt hetekben újabb 
személyekkel sikerült be-
szélgetnem Tamási fürdő-
életéről, sok új, érdekes, 
személyes információt kap-
va tőlük. A készülő könyvem 
szempontjából a legelőbbre 
vivőnek mégis azokat a do-
kumentumokat tekintem, 
amelyeket Barkóczy Ferenc-
től kaptam. Ezek elsősorban 
az I. sz. termálkút fúrásáról, 
későbbi hasznosításáról ké-
szült feljegyzések, naplók, 
jegyzőkönyvek.

Örményi János

A Magyar Állami Földtani Intézet 
megbízásából 1967-69 között szer-
kezetkutató fúrást végzett a Vízku-
tató és Fúró Vállalat ceglédi üzeme a 
miklósvári városrészen, a Koppány-
hoz közel. Az eredetileg tervezett 
1500 m-es mélységet jóval megha-
ladva, csak 2272 m-en fejezték be. 
Ennek egyik oka, hogy az előzetese-
sen várttól eltérő szerkezetű rétegek 
kerültek elő a mintákból. A jegyző-
könyvek szinte méterről méterre 
rögzítették az eredményeket, ame-
lyek mind mai napig információval 
szolgálhatnak. Természetesen a leg-

fontosabb hozadéka a fúrásnak az az 
52-53- fokos termálvíz lett, amelyet 
elsőként nem is fürdőben, hanem 
kertészetben kívántak hasznosítani. 
A munkálatok befejeztével, 1969. 
június 7-én ugyanis a Koppányvöl-
gyi Vízgazdálkodási és Talajvédelmi 
Társulásnak adták át a kutat. A fen-
ti napon megállapodás született a 
víz kettős hasznosításáról. Az egyik 
szerint mezőgazdasági (kertészeti), a 
másik a majdani fürdő létesítése. Az 
előbbi tevékenységre a Társulás vál-
lalkozott, de mivel a Termelőszövet-
kezetek Önálló Közös Vállalkozása 
(tamási mezőgazdasági termelőszö-
vetkezetekből jött létre) a haszno-
sításhoz szükséges anyagi erőforrá-
sokkal nem rendelkeztek, magyarán 
nem tudták összeadni a szükséges 
pénzt, a kertészeti terv meghiúsult, 
lemondtak róla. Ezt a Társulás a für-
dő létesítésével kapcsolatosan 1970. 
július 22-én tartott helyszíni tár-
gyaláson hivatalosan bejelentette. A 
fürdő létesítése, ha kicsit lassan is, de 
ezt követően megindult, a beruházó 
a Tamási Nagyközségi Közös Ta-
nács volt. Saját vállalata, a Költség-
vetési Üzem építette meg elsőként a 
két termál, valamint a két lubicko-
ló (pancsoló) medencét, valamint a 
vállfás és a kabinos öltözőket. Ter-

mészetesen mindezt megelőzte egy 
nagymértékű tereprendezés.
Szinte hihetetlen, de a fürdő hosszú 
évekig engedély nélkül, úgymond csak 
„próba üzemmódban” működhetett, 
úgy, hogy közben új medencék épül-
tek, s 1978-ban már a Tolna Megyei 
Víz- és Csatornamű Vállalat vette át 
a fürdőt üzemeltetésre. A hatóságok 
addig nem adhatták ki az engedélyező 
határozatokat, amíg a fürdő ivóvíz- és 
hidegvízellátásának, de legfőképpen 
az elhasznált fürdővíznek elvezetése 
az előírások szerint megoldódik, biz-
tosított lesz. A tervek elkészítésére a 
Mélyépterv kapott megbízást.
Időközben egyéb problémák is 
adódtak. Az akkor még hivatalosan 
csak hévízkútból kitermelt víz ol-
dott metántartalma ötszöröse volt a 
megengedett értéknek. A fürdő el-
folyó használt vizét a magas nátrium 
tartalma miatt csak kellő hígítással 
vezethették volna be a Koppányba. 
Az engedélyt megtagadók többször 
leírták, hogy milyen káros a patak 
élővíz flórájára, de mezőgazdasági 
öntözésre sem lenne alkalmas. Csak 
lassú fejlesztések, hosszú egyezteté-
sek, alkudozások végén, 1984 táján 
sikerült kompromisszumos meg-
oldást találni, a vízjogi üzemeltetési 
engedélyt megszerezni.

Ha nyár, akkor nyaralókártya
Tegyünk meg mindent otthonunk védelme érdekében!

A nyaralókártya program egy pre-
venciós lehetőség annak érdeké-
ben, hogy az állampolgárok az 
értékeiket akkor is biztonságban 
tudhassák, amikor nyaralni in-
dulnak. Maga a program 2006-
ban indult a Szekszárdi Rendőr-

kapitányságon, de mára megyei 
programmá nőtte ki magát. A 
megyeszékhelyhez csatlakozott a 
Bonyhádi-, a Dombóvári-, a Pak-
si- és a Tamási Rendőrkapitányság 
is.
Az embereknek nincsen más dol-
guk, mint az, hogy egy nyom-
tatványt – úgynevezett „Nyara-

lókártyát” – kitöltsenek, amely 
tartalmazza az ingatlan tulajdo-
nosának és a lakásnak a szükséges 
adatait. Az adatlapot a lakóhely 
szerint illetékes rendőrkapitánysá-
gon kell igényelni és a promóció-
ban megadott munkatárs részére 
kell eljuttatni.
A rendőrök a jelzés alapján a lakók 

távolléte alatt többször is ellen-
őrzik az ingatlant, melyekről egy 
rövid tájékoztatót helyeznek el a 
postaládában. Az egyenruhások az 
ingatlan területére nem lépnek be, 
csupán kívülről szemrevételezik a 
nyílászárókat, amennyiben valami 
különöset észlelnek, azonnal in-
tézkednek.

Az ünnepeltek jubileumi diplomájukkal
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Óriási összefogással segítették 
a kadarkútiakat

Háborús állapotokat hagyott a június 25-ei vihar a So-
mogy megyei Kadarkúton. A természet évtizedek, de 
talán évszázadok óta nem látott károkat okozott lakó-
házakban, melléképületekben, gépjárművekben. 

A településen 303, többnyire pala-
tetős ingatlanban keletkezett je-
lentős kár. Szombaton és vasárnap 
somogyi és más dunántúli megyék 
hivatásos és önkéntes tűzoltóságai-
ból, mentőszervezetektől több szá-
zan vettek részt a helyreállításban, 
példátlan összefogás bontakozott 

ki a katasztrófavédelmi szervezetek, 
az önkormányzatok, a közigazgatási 
szervek és a lakosság között. Tamá-
siban a vihar utáni napon tartottak 
konferenciát a tűzoltóságon, amikor 
befutott hozzájuk a segítséget kérő 
hír. Azonnal szervezésbe kezdtek, 
és másnap útnak indultak, hogy 

segítséget nyújtsanak a viharkárok 
felszámolásában, így a szombati 
nap után a vasárnapot is együtt töl-
tötték a tolna megyei önkéntes tűz-
oltók; csak nem Tamásiban, hanem 
Kadarkúton. A gyönki, a bonyhádi, 
a zombai, a kétyi és a tamási önkén-
tesek mellett a Szekszárdi Kutató-
Mentő Egyesület is segített a bajba-
jutottakon. Az önkéntesek mellett a 
szekszárdi és dombóvári hivatásos 
tűzoltók szombaton és vasárnap 
is segédkeztek a településen. - A 
pusztítás brutális volt, megsemmi-
sült tetők, betört ablakok, megté-
pázott gyümölcsfák. Életek munkái 
mentek tönkre 15 perc alatt – osz-
totta meg velünk Hirtné Illés Ka-
talin, a Tamási Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület elnöke. - Több mint 300 
házat érintett a viharkár, ebből 100-
nak teljesen megsemmisült a tető 
borítása. Az összefogás azt gondo-
lom, példátlan volt, vasárnap is 300 
önkéntes jelentkezett munkára Ka-
darkúton. A Tamási Önkéntes Tűz-
oltó Egyesületből heten érkeztünk 
a helyszínre, két ház teljes tetőfóliá-
zását végeztük el.  
Szászfalvi László somogyi ország-
gyűlési képviselő beszámolt arról, 
hogy segélyszervezetek, szeretet-
szolgálatok is megkezdték a mun-
kát Kadarkúton. Hozzátette, hogy 
megbeszélést folytatott Gulyás 
Gergely Miniszterelnökséget veze-
tő miniszterrel, akivel megállapo-
dott, hogy a károk pontos felmérése 
után a kormány is segíti a rászoru-
lókat.

Versenyző gimisek
A járvány nem jelentett 
akadályt a gimisek verseny-
szellemének, hiszen egész 
tanévben lelkesen vettek 
részt különböző megmé-
rettetéseken.

Fegyveresi Anikó

Így aztán szebbnél-szebb eredmé-
nyekkel büszkélkedhetünk.
Angol nyelv
A 4 fordulós Play and Win országos 
levelezőversenyen a 6.a osztályból Ju-
nior 1 kategóriában Bati Zsóka, Fe-
jes Inez és Tolnai Dóra a 3. helyen 
végzett. Junior 2 kategóriában egyéni 
versenyen Varga-Pintér Kata 2. he-
lyezett lett. Felkészítő tanáruk Varga 
–Pintér Katalin volt.
A Hello Australia Junior 1 kategóriá-
ban csapatversenyben az országos pro-
jectversenyen: 5.ny 8.hely: Csicsmann 
Liza, Dorfmeister Anna, Bujdosó Lí-
via, Orsós Mária. 14.hely: Matus Kata, 
Szaka Loretta, Szücs Marcell. 25. hely: 
Fehér Áron, Kupi Hunor, Buczkó 
Ábel, Kovács Zalán. Felkészítő tanár: 
Nagyné Kurcz Andrea
A Hello Australia B1 ( Junior 2) kor-
csoportban Szatmári László 5.a osz-
tályos tanuló 8. helyezett lett az or-
szágos projectversenyen.
A Bendegúz Tudásbajnokság angol 
kezdő ötödik osztályosok versenyén 
8. helyezett lett Lénárd Dániel (5.a)
Felkészítő tanár: Szélesné Varga 
Magdolna.

Német nyelv
A bonyhádi könyvtár által meghir-
detett „Leseratte” nyelvi levelező ver-
senyen Kőműves Nikoletta (10. c) 1. 
helyen, Miksa Róbert (9. c) 4. helyen 
végzett. 

Az ELT Hungary által megrendezett 
„Löwenzahn” online versenyen szin-
tén 2 diákunk, Fodor Míra és Varga-
Pintér Kata (7. a) szerepeltek kiemel-
kedő eredménnyel. 

A Hebe Kft „Hallo Österreich” or-
szágos versenyén is nagyon szép ered-
ményekkel vettek részt tanulóink.
5. ny: A1 szint: Szabó Zsófia, Laczkó 
Blanka, Takács Jázmin, Ifjú Fruzsi-
na csapata 6. hely  Jámbor Boldizsár, 
Nagy Patrik, Metzger Áron, Kovács 
Gergő csapata 8. hely 5. a: Vásárhe-
lyi Réka egyéniben 11. hely Kocsi 
Emma, Veiger Dorina, Tóth Janka 
csapatban kiemelkedő eredmény.
A 6.a osztályból 3 diák a 2. helyen 
végzett.
A 7.a B1 szinten: Fodor Míra, Var-
ga-Pintér Kata csapatban 3. helyezett 
lett.
Buchholz Hanna, Fellinger Sarolta, 
Homor Lili, Nyirő Bernadett csapat 
7. hely
Bognár Mátyás, Teplán Boldizsár, 
Teplán Kornél csapata 9. helyezett
Felkészítő tanárok: Géringer Andrea, 
Wéber Viktória, Fegyveresi Anikó

Matematika
A Kenguru versenyen Lukács Bence, 
Csizmadia Buda, Maczik Dávid, Péti 
Dávid, Fehér Barna szerepeltek kivá-
lóan. 
Megyei szinten: 3.a 4. helyezett Ko-
vács Botond, 8. helyezett Kandi Le-
vente. 6.a 9. helyezett Lukács Bence,
9.c 3. helyezett Miksa Róbert, 10.a 7. 
helyezett Móricz Bence, 8. helyezett 
Hargita János

A 3.a-ban Vendl Anita tanít, a 6.a-
ban Fülöp Bernadett, a 9.c-ben Hor-
váthné Szőllősi Edit, a 10.a-ban pe-
dig Witzlné Ulrich Anikó.

Dürer matematika versenyen 2, 5-6 
osztályosokból álló csapat vett részt: 
Fehér Barna, Lukács Bence, Vásárhe-
lyi Réka, valamint Szuhai Sára, Ma-
czik Dávid, Szatmári László.

Medve matek go versenyre szintén 2 
csapat nevezett, Lukács Bence, Ma-
czik Dávid, Péti Dávid, valamint Szu-
hai Sára, Bati Zsóka és Fehér Barna. 
Az 5.a osztályból Vásárhelyi Réka, 
Szatmári László és Karácsony Noel.

Történelem
A PTE Ókortudományi Tanszék 
versenye volt a Hyperion, amelyen 
részt vettek:
Erdős Tibor 7.a, Balogh Lili Luca 8.a 
egyéniben, Gergály Blanka 8.a, Kiss 
Kamilla 8.a, Simon Szofi 8.a csapat-
ban. 

Elismerést vehettek át a kiváló 
munkát végző kollégák

A kiemelkedő munkát végző kollégákat köszöntötte ha-
gyományos pedagógusnapi ünnepélyén a Tolna Megyei 
Szakképzési Centrum június 4-én, pénteken, Szekszár-
don. 

A rendezvényt évről évre azzal a 
céllal tartja meg a Centrum, hogy 
megköszönje és elismerje mind-
azon kollégák munkáját, akik az ok-

tatás, az igazgatás, a tanügy, illetve 
valamely egyéb oktatást támogató 
területen kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak.
Idén a TMSZC és a hozzá tartozó 
kilenc iskola összesen harminc dol-
gozója részesült elismerésben.
– Azt gondolom, hogy nagyon so-
kunk a maga helyén, a maga tehet-
sége és elhivatottsága szerint tette 
a dolgát. Ha visszatekintek az el-
múlt tanévre, büszke vagyok az el-
ért eredményekre, büszke vagyok az 
iskoláinkra, a diákjainkra, és most 
elsősorban büszke vagyok a kollé-
gáimra. Köszönöm, hogy komo-
lyan veszik a hivatásunkat, és illő 
hozzáállással és méltó lelkesedéssel 
töltik be azt – mondta köszöntőjé-
ben Csapó Gábor, a Tolna Megyei 
Szakképzési Centrum főigazgatója.
– Nélkületek nem menne – hang-
súlyozta Dömötör Csaba is pohár-

köszöntőjében. A Tolna Megyei 
Szakképzési Centrum kancellárja 
a kollégákat méltatva hozzátette, a 
Centrum és a hozzá tartozó isko-

lák sok tekintetben kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtanak, ott vannak a 
legjobbak között, mindez azonban 
nem lehetne így azon munkatársak 
nélkül, akik példaértékű, elismerés-
re méltó hozzáállással látják el fel-
adataikat szakmai területükön.     
Az ünnepély hangulatát a szek-
szárdi Liszt Ferenc Zeneiskola 
növendékeinek előadása emelte, a 
Bartina Néptánc Egyesület tánco-
sai pedig remek hangulatú előadá-
sukkal járultak hozzá a program 
sikeréhez. A színvonalas vendég-
látásról ez alkalommal a Hunyadi 
Mátyás Vendéglátó és Turisztikai 
Technikum és Szakképző Iskola 
gondoskodott.
A Tolna Megyei SZC Vályi Péter 
Szakképző Iskola és Kollégium-
ból Molnár Gábor, Puskásné Szalai 
Katalin és Schneider Lászlóné ve-
hetett át elismerést.

Az elismerésben részesülők

A házak tetőfóliázását végezték el a tűzoltók

Rengeteg önkéntes indult útnak, hogy segítsenek
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Önkéntes Tűzoltó Egyesületek és Ön-
kormányzati Tűzoltóságok találkoztak

A Tamási Tűzoltólaktanya adott otthont június 26-án 
annak a rendezvénynek, melynek keretein belül önkén-
tes tűzoltó egyesületek és önkormányzati tűzoltóságok 
képviselői tanácskoztak. 

A megjelenteket dr. Balázs Gábor 
tűzoltó ezredes, a Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Igazgatója; valamint Hirtné Illés 
Katalin, a Tamási Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület elnöke köszöntötte.
Bán Attila tűzoltó ezredes, megyei 
tűzoltósági főfelügyelő a Tamási-
ban az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
épületében működő képzési cent-
rum munkáját, és az eddigi kép-

zések tapasztalatait foglalta össze, 
majd az egyesületek ellenőrzésének 
eredményeit ismertette. – Félévente 
kell a felügyeletünk alatt működő 
önkormányzati és önkéntes tűz-
oltó egyesületek részére konferen-
ciát tartani, így a Tolna megyében 
tevékenykedő, és a Tolna megyei 
tűzoltóságok felügyelete alá tarto-
zó önkéntes tűzoltó egyesületek és 
önkormányzati tűzoltóságok vet-

tek részt a konferencián Tamási-
tól egészen Zombáig. Az elvégzett 
tevékenységüket értékeltük, ezek-
nek a tapasztalatait osztottuk meg 
a megjelentettekkel, emellett tájé-
koztatást kaptak a pályázatok idei 
évi alakulásáról is. Tamásiban van 
egy központi, regionális oktató-
központ, ahol az idei évben sajnos 
személyesen keveset találkoztunk 
a járvány miatt, viszont online vál-
tozatban a képzési centrum mű-
ködött, és videokonferenciás elő-
adásokat tartottunk az önkéntes 
tűzoltó egyesületeknek, nem csak 
Tolna megye, hanem Somogy, Fejér 
és Baranya megye önkéntesei részé-
re is – mondta Bán Attila. 
Az ebédet követően a Tolna Me-
gyei Tűzoltó Szövetség tartotta meg 
küldöttgyűlését. Gergerics István, a 
szövetség elnöke ismertette a tava-
lyi évben végrehajtott tevékenysé-
geket, valamint beszélt a 2021-es 
feladatszabás eddigi eredményeiről 
is. A tagság meghallgatta az ellen-
őrző bizottság és a Szent Flórián 
Alapítvány beszámolóját. Az egye-
bek napirendi pontban megvitatták 
a diák és felnőtt megyei versenyek 
helyét és időpontját. 

Újra felbukkantak az unokázós 
csalók Tolna megyében

Az elmúlt napokban egy 
Iregszemcsén és egy Tamá-
siban élő asszonyt is be akar-
tak csapni hozzátartozójukra 
hivatkozva az átverésre sza-
kosodott banda tagjai. 

Az ismeretlen elkövetők 2021. június 
22-én vezetékes és mobiltelefonon 
is felhívtak egy 79 éves iregszemcsei 
asszonyt, hogy unokája balesetet oko-
zott. A telefonáló azt mondta a nőnek, 
hogy ő a balesetet elszenvedett fél, és 
megegyezett rokonával, ha fizet más-
fél millió forintot, akkor nem tesz fel-
jelentést a rendőrségen. A férfi, hogy 
még hihetőbbé tegye az általa elmon-
dottakat, átadta egy másik személynek 
is a telefont, aki az idős nő unokájá-
nak adta ki magát. Elmondták neki, 
hogy egy megadott bankszámlaszám-
ra utaljon át annyi összeget, amennyi 
készpénze otthon van, de megsérült 
rokonát egy ideig ne keresse. Az asz-
szony a kapott instrukciók betartá-
sával átutalta a pénzt, de még időben 
felhívta valódi unokáját, aki elmondta 
neki, hogy semmi baja nincsen. Az 
elküldött pénzt végül a szolgáltatótól 
visszakapta. Ugyanezen a napon egy 
61 éves Tamásiban élő nőt is felhívtak 
egy hasonló kitalált történettel, de eb-
ben az esetben az asszony fiára hivat-
koztak, hogy pénzt csaljanak ki tőle. A 
nő elutalta a csalók által kért összeget, 
de még időben hívta fiát, aki tájékoz-

tatta, hogy nem szenvedett balesetet. 
Az asszonynak szerencséje volt, mert 
rossz névre küldte el a pénzt, ezért a 
szolgáltató csak a feladás díját vonta le 
tőle. A feljelentések alapján a Tamási 
Rendőrkapitányságon büntetőeljárást 
indítottak.
A csalók általában az alábbi színlelt 
okokkal hívják fel időkorú áldoza-
taikat: • Az unoka vagy hozzátartozó 
balesetet szenvedett, az okozott károk 
rendezése miatt pénzre van szüksége. • 
Az unoka vagy hozzátartozó kölcsönt 
vett fel, amit sürgősen vissza kell fizet-
ni. • A hozzátartozó bajba került, eset-
leg fogságban van, csak pénzért cseré-
be engedik szabadon.
Az áldozattá válás elkerülése érdeké-
ben a rendőrség munkatársai kérik, 
hogy fogadják meg az alábbi tanácso-
kat: ha hasonló indokokkal telefonon 
felhívják, azonnal ellenőrizzék a hívás 
valóságtartalmát! Hívják fel azt a sze-
mélyt, akire az ismeretlen telefonáló 
hivatkozik! 
Figyelem! A csalók a bűncselekmé-
nyek elkövetésére felkészülnek és a 
sértett bizalmának elnyerése céljából 
olyan valós információkat is közölhet-
nek, amelyek valóban a hozzátartozó-
hoz kapcsolódnak.
Bűncselekmény gyanúja esetén azon-
nal értesítsék a rendőrséget, vagy hív-
ják a 112-es központi segélyhívószá-
mot!

A legaktívabb iskola lett a Würtz
A fenntarthatósági témahét 
keretében több versenyben 
is részt vett a Würtz Ádám 
Általános Iskola és AMI.

Viola Péter

A Zöld Okoskupa vetélkedőn or-
szágos 6. helyezést ért el iskolánk 
csapata: Bartalos-Bot Botond, Mé-
száros Hanna, Szili Dóra. Felkészí-
tő tanáruk Büttl Zoltán volt.
Indultunk a Reduce Reuse and Re-
cycle kapszulakollekció-pályázaton 
is, valamint  részt vettünk a Gyűjts-
Velem szelektív hulladékgyűjtő ver-
senyben, ahol 1228 kg elemet és 
503 e-kütyüt gyűjtöttünk. 
Ezzel a megyében mindkét kate-
góriában elsők lettünk. Országosan 
elemgyűjtésben 5. helyen, e-kütyü 

gyűjtésben 4. helyen végeztünk. 
Az iskolai versenyben az 1. c, va-
lamint a 7. b osztályosok szerez-
ték meg az elsőséget. Második 
helyen a 3. b és 8. b osztályosok 
teljesítettek, ezért a jutalmuk egy 
fergeteges habparti volt, melyért 
köszönet a Tamási Önkormány-
zati Tűzoltóságnak! A gyűjtésben 
részt vevő gyerekek ajándékokat 
kaphattak, ha beváltották pont-
jaikat a pontboltban. Iskolánk jó 
eredményéért köszönjük szépen a 
szülők segítségét is!
A megyében elnyertük a Legak-
tívabb iskola címet is. Ezekért a 
teljesítményekért az iskola alapít-
ványa jelentős pénzjutalomban ré-
szesült, melyet a gyerekek szabad-
idős programjainak szervezésére 
fogunk fordítani.

Olajfestmények Tolna 
megye tűzoltóinak

Kolozsvári Johanna Mia 
nyugdíjas amatőr festőmű-
vész fogadalmat tett, hogy 
Magyarország összes tűz-
oltóságának készít egy-egy 
olajfestményt, az általuk 
végzett áldozatos és hősies 
munka hálájaként. 

A meseszép, színvonalas művé-
szi alkotások megyénkben a Tolna 
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Szekszárdi-, Dombóvári-, 
Paksi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság, a Bonyhádi Katasztrófavé-
delmi Őrs, továbbá a Tolnai-, Ta-
mási- és Bátaszéki Önkormányzati 
Tűzoltó-parancsnokságok épületeit 
díszítik.
Tolna megye tűzoltói ezúton feje-
zik ki köszönetüket a nagyvonalú 

felajánlásért és elismerésért. A kü-
lönleges ajándékot sohasem feledik. 
Megtisztelő számukra, hogy a tűz-
oltó hivatást hűen bemutató alkotá-
sok a művésznő által megnevezett 
parancsnokságok falait ékesíthetik 
a jövőben.

Tamásiban is helyet kapott egy 
festmény

Fontos témákat érintettek a konferencia alkalmával

Ismét útra kelnek a természetjárók
A Tamási Művelődési Köz-
pont természetjáró cso-
portjának legközelebbi 
túrája július 24-én, szom-
baton a Kelet-Mecsekben 
a Hármashegy és a Zengő 
lábánál festői környezet-
ben elterülő faluba, Hosz-
szúheténybe vezet. 

Megtekintik az üvegkiállítást és 
a Tájház kiállításait. Innét veszi 
kezdetét a gyalogos túra a Zen-
gőn álló nemrégiben felújított 
kilátóhoz. Püspökszentlászló felé 
folytatódik az út, ahol bebaran-
golják az arborétumot, majd visz-
szatérnek Hosszúheténybe. A túra 

hossza: 10 km, melyen bárki részt 
vehet. A programra július 22-ig 
lehet jelentkezni a Tamási Műve-
lődési Központban a 2500 forint 
útiköltség befizetésével. Indulás 8 
órakor Tamásiban a Kossuth tér-
ről. Szeretettel várjuk a régi és új 
természetjárókat!
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Könyvbemutató a Régészet Napján
Új résszel gyarapodott 
a Könnyü László Könyv-
tár által 2010-ben elindí-
tott Tamási örökség című 
könyvsorozat. A Régé-
szet Napjához kapcsolód-
va zajlott a tamási szüle-
tésű régész, Torma István 
emlékére készült könyv be-
mutatója június 18-án. 

A 8. kötet Torma István régész 
emlékére született Emlékezé-
sek és írások Tamásiról címmel. 
A könyv szerkesztője, K. Németh 
András Torma István Tamásival 
kapcsolatos írásait gyűjtötte ösz-
sze. A tamási gyökereihez ragasz-
kodó tudós, kutató eddig kiadatlan 
visszaemlékezései gyermekkoráról, 
gimnáziumi éveiről szólnak, emel-
lett megismerhetjük a Tamási 
1956 című filmhez 2009-ben fel-
vett interjú szerkesztett változatát 
is. Torma István Tamásiról szóló 
írásai teszik ki a kötet leghosszabb 
részét. Témájuk változatos, többek 
között olvashatunk a dorombosi 
földvárról, a tamási vár történeté-
ről, Tamási környéke helységne-
veinek eredetéről, Tamási nevéről, 

a Würtz-címerről. A szerző sok-
oldalú érdeklődését bizonyítják 
régészeti és névtani írásai mellett 
néprajzi hitelességű leírásai.  
Torma István 1940-ben született 
Tamásiban, a község Dorombos 
nevű részén. 1959-ben érettségi-
zett a helyi gimnáziumban. 1964-
ben diplomázott az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem történelem-
régészet szakán. Szakdolgozatát a 
Koppány-és Kapos-völgy őskori 
települései címmel írta. 1967-ben 
A veszprémi járás őskori lelőhelyei 
című disszertációjával egyetemi 
doktori, 1998-ban pedig PhD fo-
kozatot szerzett. A Magyar Tudo-

mányos Akadémia Régészeti 
Intézetének nyugalmazott 
tudományos főmunkatár-
sa, a Topográfiai Osztály és 
Adattár vezetője, az Ásatá-
si Bizottság egykori elnöke 
2018-ban, életének 78. évé-
ben hunyt el. 
A Tamási örökség 8. köteté-
nek megjelenését támogatta 
Tamási Város Önkormány-
zata, a Tamási Helytörténeti 
Alapítvány és a Járai Ügyvé-
di Iroda. A könyvet vetített 

képes előadás keretében mutatta 
be a könyvtár olvasótermében a 
szerkesztő, K. Németh András. A 
színvonalas, értékes írásokat tartal-
mazó könyv és annak bemutatója 
is, amelyet a család is megtisztelt 
jelenlétével, méltó emléket állított 
Torma István régésznek.
„Az én kapcsolataim több száz évre 
idekötnek, háromszáz évre vissza-
menően minden felmenőm tamá-
si. A magánéleti kapcsolat szoros, 
de sajnos egyre lazuló. Szakmailag 
mindig érdekelt Tamási, ha lehe-
tett, foglalkoztam is vele, de fel-
adataim másfelé vittek.” (Torma 
István)

Nemzetközi sikerek a súlyemelőknél
A 45. Olimpiai Reménysé-
gek Versenyét a lengyelor-
szági Siedlcében rendezték 
meg június 10-én. A Tamá-
si Koppány Sportegyesület 
színeiben az U20-as  Fenyő 
Dani vett részt a népes ma-
gyar csapattal. 

Bachmann Béla

A V4-ek hagyományos versenyén 

a férfi-női össze-
vont magyar csapat 
a második helyen 
végzett. Dani sza-
kításban 110 kilót, 
lökésben 140 kilót 
teljesített. A nem-
zetközi eredmény-
hez ezúton is gratu-
lálunk! Ez a verseny 
sikerülhetett volna 
jobban is, mert Da-

niban sokkal 
több van. Me-
gyünk tovább, 
mert van még 
hova fejlődni. 
A Tamási Kop-
pány Sportegye-
sület rendezi 
július 17-18-án 
a serdülő és if-
júsági korosz-
tályos országos 

bajnokságot a Sportok Házában.
8-10 éves korban ismerkedünk a 
súlyemelés alapjaival. Ilyen kor-
ban a technikai képzésen túl már 
körültekintően be lehet integrálni 
az ellenállással végzett edzést. Ha 
érdekel az olimpiai sport, ha sze-
retnéd megtanulni a technikát, ha 
szeretnél erőt és robbanékonyságot 
szerezni, soha nem késő elkezdeni!
Gyere és csatlakozz Te is egy jó kö-
zösséghez!

Tolna megyei klubok versenyeztek
A Tamási székhelyű Arany-
szarvas KHSE végre az idei 
tanévet hagyományaihoz 
híven az utánpótlásko-
rú sportolói számára egy 
évadzáró versennyel zárta, 
a tavalyi évben megnyitott 
Sportok Házában.

Kőváry Réka

A megmérettetésre Szekszárd-
ról, Szakályból, Iregszemcséről és 
Nyimből is érkeztek gyerekek, hogy 
összemérjék egymással tudásukat, 
és megküzdjenek a dobogós he-
lyekért, érmekért. Nagy öröm volt 
mindenki számára, hogy két ilyen 
furcsa tanév után, amikor a gyere-
kek is hosszú időre elszigetelődtek 
társaiktól, a négy fal közé szorul-
tak, végre olyan eseményen vehet-
tek részt, ahol önfeledten tehettek 
olyasmit, ami korábban természetes 
módon a sportos életmódjuk része 
volt. Több szülő első alkalommal 
vett részt nézőként egy ilyen ese-
ményen, így mindannyian élmé-
nyekkel telítődve tértek haza a nem 
várt izgalmak után. Csodálatos él-
mény volt újra megtapasztani azt, 

amikor egy csapatként összpontosít 
mindenki ugyanarra a történésre, a 
jó hangulat mellett, a közösen át-
élt feszült pillanatok is eggyé ko-
vácsolták a jelenlévőket. Új ismer-
etetekkel is bővülhetett a grappling 
sporttal kapcsolatos tudása is min-
denkinek, hiszen a legkisebb harco-
sok közt körbeverés esete állt fent, 
vagyis, hogy ebben a csoportban 
mindenki mindenkit megvert, így 
egyszerre három gyermek állha-
tott fel a dobogó legmagasabb fo-
kára. A gyermek versenyt pár fel-
nőtt küzdelemmel is fűszereztük, 
hisz felnőtt tagjainknak régóta nem 
adódott alkalma arra, hogy verseny-
helyzetben mérjék össze egymással 

tudásukat. Az érem színétől füg-
getlenül minden résztvevő hősiesen 
és legjobb tudása szerint küzdött a 
nagy meleg ellenére is, és bár nehéz 
egy versenyhelyzetben ilyet hitele-
sen közvetíteni, de a legfontosabb 
mégis mindenkinek az önmagához 
mért fejlődése volt, az, hogy ő maga 
mennyit haladt a saját gyakorlásá-
ban. 
Gratulálunk mindenkinek, aki el-
jött, köszönjük, hogy ott volt, fon-
tos a győzelem, de legalább ennyire 
fontos megtapasztani ilyen játékos 
helyzetekben azt is, hogy nem le-
het mindig mindenkinek győzni, 
ám ettől még ugyanolyan boldogan 
mehet mindenki haza a nap végén.

Úrnapi körmenet
Örömünkre szolgált, hogy 
az idei esztendőben is si-
került megtartani a zenés 
Úrnapi körmenetet Ta-
másiban. A körmenetre 
június 6-án, vasárnap, az 
ünnepi szentmise után ke-
rült sor. 

Ótus László

A körmenet négy 
állomását a katoli-
kus közösség hívei 
készítik elő. A lel-
kes hívek már kora 
reggel, még az ün-
nepi szentmise előtt 
nekilátnak a mun-
kának. A férfiak fel-
állítják a négy oltárt, 
az asszonyok pedig feldíszítik, 
hogy mire elkezdődik a körmenet, 
minden a legnagyobb rendben le-
gyen. A körmenetnek megvan a 
maga saját liturgiája. Mátyás Imre 
plébános minden stációnál felol-
vas egy részletet az evangéliumból, 
majd áldást oszt az égtájak felé. 
Az idei körmeneten sokan vettek 
részt és sok volt a gyermek is. A 

gyermekeknek ilyenkor megvan a 
saját feladatuk, hiszen ők virág-
szirmokat szórnak a menet előtt. 
Végig virágszirom szőnyeg borít-
ja a körmenet útvonalát, amit még 
sokáig lehet látni utána is.
Mi, muzsikusok is kimondottan 
örültünk a lehetőségnek, hiszen 
a hosszú pandémiás időszak alatt 
minden zenés egyházi rendezvény 
elmaradt. Nagy örömmel jöttünk 

össze, hogy a 
hosszú ideje 
otthon pihe-
nő hangszerek 
ismét együtt 
szó la lhassa-
nak meg. Az 
időjárás is ke-
gyes volt, mert 
reggel ugyan 

ijesztgetett egy kis csapadékkal, de 
mire sor került a körmenetre, szép, 
napos idő lett.
Nagyon szép szokás, hogy Tamá-
siban zenés körmenettel ünneplik 
az Úrnapját. Úgy gondolom, ez is 
a város egyik kulturális színfoltja, 
s Isten segedelmével, szeretnénk 
ezt a szép hagyományt továbbra is 
megőrizni.

Végre újra versenyezhettek a sportolók

SPORT

K. Németh András tartott előadást

A magyar csapat a 45. Olimpiai Reménységek Versenyén
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