
A legmodernebb technikai 
eszközökkel ismerkedtek

Első alkalommal szervezett 
nyári napközitábort a modern 
technika iránt érdeklődő gye-
rekek számára a Tolna Megyei 
SZC Vályi Péter Szakképző Isko-
la és Kollégium.

 ¬ 3. oldal
Képzésen vettek részt a tűz-
oltók 

A tamási tűzoltók állományá-
nak összevont képzésére július 
15-én került sor. Elméleti kép-
zést, helyismereti foglalkozást 
és egészségügyi előadásokat is 
tartalmazott a nap, közben pe-
dig káresetekhez is riasztották a 
lánglovagokat.

 ¬ 7. oldal
Messze földön otthonos ér-
zéssel

A gimnázium tanulói hosszú 
évek óta képviselik városunkat 
és országunkat a három test-
vérváros, Isernhagen, Suchy Las 
és Tamási rendszeresen meg-
szervezett ifjúsági találkozóin.

 ¬ 4. oldal
Utánpótlás Országos Bajnok-
ságot rendeztek Tamásiban

A 2020. évi Iskolás OB után is-
mét egy rangos súlyemelő ver-
senynek adott otthont a Tamási 
Sportok Háza. 

 ¬ 7. oldal

Huszonegyedik alkalommal izzottak fel a lángok a bográcsok alatt a Tamási Bográcsmestere főzőversenyen, melyen huszonkét csa-
pat mérette meg magát. Bár a nap során a főzésé volt a főszerep, a szervezők kulturális programokkal is színesítették a rendezvényt.

 ¬ 5. oldal
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Huszonkét csapat nevezett idén a főzőversenyre
A tartalomból

Kitüntetést vehetett át Dr. Erdős Tibor
A Bíróságok Napján, július 15-én ünnepélyes keretek 
között adták át az Országos Bírósági Hivatal által alapí-
tott kitüntetéseket és a bírósági szervezet elismeréseit 
az azokra méltó bírák és igazságügyi alkalmazottak ré-
szére – tájékoztatta a Tolnai Népújságot dr. Kovács Ildi-
kó, a Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője. 

A Szekszárdi Törvényszék illetékes-
ségi területén négy bíró és igazságügyi 
alkalmazott munkáját illették az aláb-
bi elismerésekkel: Juhász Andor ezüst 
fokozatú díj kitüntetésben részesült: 
Dr. Farkas László Péter, a Szekszár-
di Törvényszék tanácselnöke, korábbi 
elnökhelyettese. Juhász Andor bronz 
fokozatú díj kitüntetésben részesült: 
Baksáné Duska Zsuzsanna, a Szek-
szárdi Törvényszék Büntető Irodájá-
nak vezetője. Címzetes törvényszéki 
bírói címben részesült: Dr. Erdős Ti-
bor, a Tamási Járásbíróság bírája. Fő-
tanácsosi címben részesült: Kispálné 
Máté Irén, a Szekszárdi Törvényszék 
Elnöki Irodájának ügyintézője.

Dr. Erdős Tibor, tamási járásbíró-
sági bíró a Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán 
2002-ben szerezett jogi diplomát. 
2002. szeptember 1-jén nevezték 
ki bírósági fogalmazónak a Szek-
szárdi Városi Bíróságon, majd a jogi 

szakvizsga letételét követően 2006. 
augusztus 1-től kapott bírósági tit-
kári kinevezést. 2008. október 1-től 
a Tamási Járásbíróság polgári ügy-
szakos bírája, ahol főként kötelemi, 
kártérítési, végrehajtási és családjogi 
pereket tárgyal.

A Szekszárdi Törvényszék kitüntetettjei

Elindult a Tamási Táj Magazin
Augusztustól a Tolnatáj Televízió műsorra tűzte a Tamá-
si Táj Magazint, minden héten kedd esténként láthatjuk 
a város aktuális eseményeiről forgatott felvételeket.

A Tolnatáj Televízió stábjának se-
gítségével augusztus 3-tól elindult a 

városunkról szóló magazinműsor. A 
Tamási Táj Magazin heti rendszeres-
séggel jelentkezik friss adással, melyet 
keddenként 20:30-tól láthatunk a té-
vében, az adások emellett internetes 
felületeken is megtekinthetők lesz-
nek. A műsorban helyet kapnak a vá-
ros aktuális eseményei, rendezvényei, 
önkormányzati hírei, tevékenységeik 
alapján bemutatkozhatnak az intéz-
mények, civil szervezetek, művészeti 

közösségek, és a település mindenna-
pi életével kapcsolatos kérdések.
A Tolnatáj Televízió csatornája el-
érhető mindazoknak, akik a TARR 
Kft. szolgáltatóval vannak szerző-
désben, interneten pedig bárki szá-
mára az alábbi weboldalakon:
Tamási Város hivatalos honlapja:
http://www.tamasi.hu/
Tamási Város hivatalos Facebook ol-
dala:
https://www.facebook.com/tama-
sivaroshivatalos
A Tolnatáj Televízió Facebook oldala:

https://www.facebook.com/tol-
natajtv
A Tolnatáj Televízió YouTube csator-
nája:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
c h a n n e l / U C E 1 F S 2 8 o h Yo -
oM0M0Hj5qoEA
Tartsanak a Tamási Táj Magazinnal 
kedd esténként 20:30-kor, vagy kí-
sérjék figyelemmel a feltöltött adá-
sokat a megadott internetes platfor-
mokon, hogy mindig naprakészen 
informálódhassanak az aktuális 
eseményekről Tamásiban!
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Tanévkezdési 
információk

Würtz Ádám Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola:

Javítóvizsga és különbözeti vizsga 
időpontja: 

2021. augusztus 24-én 8 órától
Tanévnyitó és a Würtz szobor ava-

tása: 
2021.09.1-jén 8 órakor, utána ta-

nítás.
A tanulók az osztálytermekben 

kapják meg a tankönyveket az első 
tanítási napon, szeptember 1-jén.

Tolna Megyei SZC 
Vályi Péter Szakképző Iskola és 

Kollégium:
Javítóvizsgák: 

2021. augusztus 23-án 9 órától
Tanévnyitó: 

2021. szeptember 1. 8.00 óra, ezt 
követően a 9. évfolyamon Start-
napok, felsőbb évfolyamoknak 

osztályfőnöki órák
Pótbeiratkozás: 

2021.08.27. 8.00-12.00
Tankönyvosztás: 

az első tanítási héten

Béri Balogh Ádám Katolikus 
Gimnázium, Általános Iskola és 

Óvoda:
Pótvizsga és osztályozó vizsga idő-

pontja: 
2021. augusztus 26. 8 órától

Tanévnyitó: 
2021. szeptember 1. 8 óra, utána 

tanítás 
Tankönyvosztás: 

2021. szeptember 1. 

Több mint félmilliárd forintból 
felújítják a tamási Nagybol-

dogasszony-templomot 
Több mint félmilliárd forint 
kormányzati támogatásból 
felújítják a tamási Nagy-
boldogasszony-templomot 
és az ahhoz tartozó plé-
bániaépületet - közölte az 
egyházközség plébánosa az 
MTI-vel. 

Mátyás Imre elmondta: 548 millió 
forintból csaknem teljes körűen meg-
újul a templom. Az épület belsejében 
a többi között padlózatot cserélnek, 
padlófűtést építenek ki, kicserélik a 
villamos hálózatot és újrafestik a fa-
lakat. A barokk stílusú műemlék épü-
letben restaurálják az oltárképeket, 
a főoltárt, az orgonát, és felújítják a 
harangokat. A tervek szerint jövő 
tavasszal kezdődő rekonstrukció ré-
szeként megújul a toronysisak, kí-

vülről újravakolják a falakat, és fali 
fülkében helyezik el a templom körül 
álló szobrokat. A templomudvarban 
sétányt alakítanak ki, és megújítják a 
templom külső világítását. Az 1735 
és 1745 között épült templom bal-
dachinos főoltára 1776-ban, a kor el-
ismert szobrásza, Hebenstreit József 
műhelyében készült. A város közép-
kori templomának egy oszlopfőjét 
a szenteltvíztartó őrzi. A templom 
legnagyobb ünnepe Mária menny-
bevételének napja, augusztus 15-e. A 
plébániát Tamásiban és három kör-
nyező településen - Páriban, Regöly-
ben, Fürgeden - csaknem négyezren 
támogatják egyházközségi hozzájá-
rulással, hétvégenként mintegy 150 
hívő vesz részt a miséken - mondta 
a plébános.

Személyi és területi vál-
tozások történtek a Pécsi 

Egyházmegyében 
Az egyházmegye lelki-
pásztori ellátásának biz-
tosítására Felföldi László 
megyéspüspök 2021. au-
gusztus 1-jével az érintett 
személyekkel való előze-
tes egyeztetést követően 
több személyi és területi 
változtatást is elrendelt. 

Tamásit is érinti a változás: Má-
tyás Imre tamási plébánost fel-
mentve a kerületi jegyzői és a 
helyi katolikus intézmények püs-
pöki biztosi megbízatása alól 
Magyarszékre helyezte át plébá-
nosnak, és megbízta az Abalige-
ti Plébánia oldallagos ellátásával 

is. Csibi Imre mágocsi plébánost 
felmentette a kerületben betöltött 
esperesi feladata alól és áthelyez-
te a Tamási Plébániára, valamint 
megbízta a helyi katolikus in-
tézmények püspöki biztosi szol-
gálatával is. „Tisztelettel kérem 
Önöket, hogy imádkozzanak új 
lelkipásztorukért; valamint fogad-
ják őt szeretettel és igyekezzenek 
vele jól együttműködni. Magam 
részéről hálát adok a Jóistennek, 
hogy négy évet itt lehettem, és 
megköszönöm Önöknek azt a sok 
segítséget, amit kaptam. Isten áld-
jon meg mindenkit!” – írta a helyi 
katolikus közösség csoportjában 
Mátyás Imre plébános. 

Tisztelt Lakosság! 

Iskolakezdési támogatás 2021
Tisztelettel tájékoztat-
juk az érintett lakoso-
kat, hogy Tamási Város 
Önkormányzata a szo-
ciális és gyermekjóléti 
ellátásokról, a szociális 
és gyermekjóléti igazga-
tás helyi szabályozásáról 
szóló 19/2003. (X. 12.) 
számú önkormányzati 
rendelet módosításával 
új ellátási formaként ve-
zette be az iskolakezdési 
támogatást.

Ezen ellátási formára azon szü-
lő, nevelőszülő, gyám nyújthat be 
igényt, akinek a gyermeke a vá-
rosban található általános iskolá-
ba első évfolyamra beiratkozott és 
oda felvételt nyert és a családjában 
az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
200%-át (azaz 57.000 Ft-ot).
Az iskolakezdési támogatás irán-
ti kérelmet a tárgyév augusztus 1. 
napját követően szeptember 30. 
napjáig lehet benyújtani Tamási 

Város Polgármesteréhez címezve, 
a Tamási Polgármesteri Hivatal 8. 
számú irodájában, illetve a hivatal 
portáján, vagy az önkormányzat 
postacímére. A kérelemhez csa-
tolni kell a köznevelési intézmény 
30 napnál nem régebbi igazolását 
arról, hogy a gyermek az adott in-
tézménybe felvételt nyert. A ké-
relem letölthető a www.tamasi.hu 
oldalról.
Az iskolakezdési támogatás össze-
ge gyermekenként 5.000 forint.

Tamási Város Polgármestere

Ismét felkerekedtek a természetjárók

A tamási természetjárók jú-
lius 24-én egy szép napot 
töltöttek el a Mecsekben 
túrázva. 

A program Hosszúhetényben a 
művelődési házban helyet kapó 
üvegkiállítás megtekintésével kez-
dődött. A kiállítás anyagát a pusz-
tabányai üveghuta ásatásai során 
előkerült tárgyi emlékek, Jegenyés 
János több éven át gyűjtött és őr-
zött anyaga, valamint a nyolcvanas 
évek végén évente megrendezett 
pécsi üvegszimpozionok alkotásai 
– köztük több világhírű üvegmű-
vésztől származó alkotás – képezik. 
Ezt követően az 1860-as években 
épült tájházat keresték fel, ahol Ba-
ranya megye egyik legértékesebb 
gyűjteménye látható. 2014-ben a 
hosszúhetényi tájház nyerte az „Év 

Tájháza” kitüntetést. Innét vet-
te kezdetét a gyalogos túra a 628 
méter magas Zengőre. A hegyen 
az 1980-as években épült geodé-
ziai mérőtorony kilátótoronyként 
is funkcionált, amit 2019-ben fel-
újítottak. Az új kilátó a betontorony 
köré épült. A hét emeletes, 22 méter 
magas kilátóból csodálatos panorá-
ma tárul az oda látogatók szeme elé. 
Rövid pihenő és az ebéd elköltése 
után újult erővel folytatták az utat 
Püspökszentlászló felé. Az odave-
zető út egy része meredeken lejtős 
volt, de nagyon szép tájon vezetett. 
Sajnos a járvány miatt bezárták az 
arborétumot, ami egy kis nehéz-
séget is okozott a településre való 
bejutásban, de a társaság megbirkó-
zott az akadállyal. A túra Hosszú-
hetényben ért véget.

Tartalmas napot tölthettek együtt a résztvevők

Polgárőrökkel közösen járőröznek 
a körzeti megbízottak

A Tamási Rendőrkapitányság vezetői és a kistérségben 
működő polgárőr egyesületek képviselői szerveztek kö-
zös értekezletet.

Tamásiban a rendőrség épületében 
tartottak egyeztető fórumot jú-
lius 9-én – számolt be róla a Tol-
na Megyei Rendőr-főkapitányság. 
Az értekezleten a kistérség polgárőr 
egyesületeinek képviselői mellett a 
rendőrség részéről részt vett dr. Kuti 
István r. ezredes rendőrkapitány, dr. 
Piros Noémi r. alezredes, az Igaz-
gatásrendészeti Alosztály vezetője, 
Mikoly Tibor r. alezredes, a Simon-
tornyai Rendőrőrs parancsnoka, 
Szuhai Gábor r. alezredes, a Kör-
zeti Megbízotti Alosztály vezetője 
és Karácsony Sándor r. alezredes, 

a Hőgyészi Rendőrőrs őrsparancs-
nok-helyettese. Dr. Kuti István ösz-
szefoglalta a kapitányság 2020-ban 
és a 2021-es év első félévében vég-
zett tevékenységét, és megköszönte 
a polgárőrök rendőrséget támogató 
önkéntes munkáját. A találkozón 
szó esett az elkövetkezendő időszak 
fontosabb eseményeiről, a rendőr-

ség és a polgárőrség szolgálatellá-
tásának összehangolt megszervezé-
séről.
Dr. Piros Noémi r. alezredes tájékoz-
tatta a polgárőség képviselőit a kö-
zelmúltban történt törvényi változá-
sokról, kiemelten az engedély nélküli 
vezetés és az eltiltás hatálya alatti ve-
zetés büntetési tételeinek változá-
sáról.  A résztvevők megállapodtak 
abban, hogy a jövőben a körzeti 
megbízottak és a polgárőrök a térség 
településein a polgárőrség autóinak 
még gyakoribb bevonásával látnak 
el közös szolgálatot. Megvitatták azt 
is, hogy a nyári és őszi betakarítások 
időszakában még többször járőröz-
nek együtt a külterületek rendjének 
fenntartása érdekében.

Fontos témákról esett szó az 
értekezleten
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A legmodernebb technikai esz-
közökkel ismerkedtek

Első alkalommal szerve-
zett nyári napközitábort a 
modern technika iránt ér-
deklődő gyerekek számára 
a Tolna Megyei SZC Vályi 
Péter Szakképző Iskola és 
Kollégium. Az intézmény 
megújult 3D laborjában 
minden feltétel adott volt 
ahhoz, hogy a Vályi Robot-
olimpia és 3D nyomtatás 
tábor során a fiatalok já-
tékos formában tegyenek 
szert olyan ismeretekre, 
készségekre, amelyeknek a 
mai világban nagy hasznát 
vehetik. 

Júliusban két turnusban várták a 
gyerekeket, összesen huszonnyolc  
4-7. osztályos diákot tudtak fo-
gadni, de ennél jóval nagyobb volt 
az érdeklődés. A táborozók főként 
az EV3 lego robot programozás és 
összeállítás, a 3D tervezés és nyom-
tatás tematikák mentén szervezett 
foglalkozásokon vettek részt, de ka-
landoztak a drónozás, a robotkarok 
működtetése, a lézergravírozás és a 
virtuális valóság világában is. Ko-
lozs Levente és Wolf Petra irányí-
tásával, segítségével többek között 
a saját nevükkel ellátott kulcstartót 
terveztek és nyomtattak, jövőbeli 
házat, autót szerkesztettek, kipró-
bálták a lézergravírozást és -vágást, 
valamint egy kisebb útvesztőn ve-
zették át robot négykerekűjüket. 
A cél az volt, hogy a résztvevők 
jobban képbe kerüljenek a roboti-
kával, a programozással, a 3D ter-
vezéssel, valamint a 3D nyomtatás-
sal kapcsolatban – megismerjék és 

megszeressék azokat, fejlesztve így 
a problémamegoldó, a kommuniká-
ciós és az együttműködő képességet 

is. A tapasztalatok igen bíztatóak, a 
visszajelzések szerint a témára meg-
lehetősen fogékony korosztály kép-
viselői nagyon jól érezték magukat 
a laborban töltött hét során. 
Kolozs Levente főszervező, az is-
kola szakmai igazgató-helyettese 

hangsúlyozta, a megújult laborral 
egy elképesztően jó lehetőség ke-
rült az intézményhez, melyet min-

denképpen ki kell használniuk és 
népszerűsítenünk kell. Fényes jö-
vőt jósol a 3D labornak és bízik 
benne, hogy a tábort is rendsze-
resen, minden nyáron meg tudják 
majd szervezni, akár 3-4 turnus-
ban is.

Vélemény

Hiányoztak már a 
közös együttlétek

Hosszú idő után, június végén ta-
lálkoztak újra a Pántlika néptánc 
együttes tagjai. 
A két részben másfél éves kiha-
gyás után a csoportok napközis tá-
borokban próbáltak minél többet 
bepótolni az elmaradt próbákból. 
Mind a négy csoport nagy lelke-
sedéssel játszotta, táncolta végig a 
több órás foglalkozásokat. Az ifjú-
sági és az asszony csoport ez idáig 
két tábort is teljesített. Az erőnléti 
és gyakorló tábor után „betyár-
kodtak” egy kicsit Horváth Tibor 
és Zóka Éva vendégoktatókkal, 
akik somogyi műsort készítettek 
számukra a Csoóri Sándor Prog-
ram támogatásával.
Nem csak a tanulás, a táncolás hi-
ányát szenvedte meg az együttes 
a pandémia miatt, hanem a kö-

zös együttlétek hiánya, a közösség 
ereje is kárt szenvedett. A táncolás 
mellett sok közös programot szer-
vezett számukra a Hagyomány-
ápolással Tamási Kultúrájáért 
Alapítvány a Tamási Önkormány-
zat segítségével. Az Aprók és a 
Kis kecések számára maradandó 
élményt jelentett az őcsényi, decsi 
kirándulás és a mézeskalács múze-
um. Az ifjúsági és asszony csoport 
Zselicben járt, a szennai skanzen, 
a zselickisfaludi kemencézés, a rö-
vid zselici túra a táj szépségével 
adott nagyszerű közös élményt. 
Mindezek mellett fagyizás, játszó-
terezés, gyalogtúrák, táncház szí-
nesítette számukra eddig a nyarat.
A folytatást is hasonlóan tervez-
zük, fellépésekkel színesítve.

Berkesné Imre Erika

A gyerekek nagyon élvezték a táborban töltött napokat

Az Ószövetség
A keresztény vallás a zsi-
dó vallásból (Ószövetség 
könyvei) ered, erre épül. Az 
első keresztények zsidók-
ból lettek, majd az új val-
lás lassan elterjedt az egész 
földön. Az Ószövetség 46 
könyvből áll. A Jézus szü-
letése előtti eseményeket 
foglalja magába. A törté-
netek jelképesek, nem szó 
szerint értelmezendőek. 

Ótus László

A keresztény hívő embernek elen-
gedhetetlenül fontos az Ószövetség 
könyveinek olvasása és tanulmá-
nyozása, hiszen az Ószövetség is Is-
ten kinyilatkoztatása. Ő áll az egész 
Szentírás mögött, mint szerző. A 
kinyilatkozás az Ószövetségben 
Krisztus eljövetelét is megjövendöl-
te. Sugalmazással íródott, amiket 
Isten sugalmazott az embereknek, 
azokról a fontos dolgokról, amiket 
ők írásba foglaltak s bekerültek a 
Bibliába. Ezek mind olyan igaz-
ságok, melyeket az emberek saját 
tudásuk, képességeik és értelmük 
szerint leírtak. Számunkra, keresz-
tények számára, Jézus az összekötő 
kapocs az Ó- és Újszövetség között. 
Ha az Ószövetség olvasását mellőz-
nénk, akkor nem értenénk meg a 
kereszténységet. 
Az Ószövetség az igazságot külön-
böző történeteken keresztül szem-
lélteti számunkra. Ezek minden 

emberben más-más dolgokat fogal-
maznak meg. Ez függ attól is, hogy 
milyen lelki szinten vagyunk. 
Az Ószövetség rendkívül gazdag 
imákban, mely imák mind meg-
találhatóak a keresztény egyházak-
ban. Az Ószövetség és az Újszö-
vetség között egy belső összefüggés 
áll fenn. Szent Ágostont idézve: 
„Az Újszövetség benne rejtőzik az 
Ószövetségben, az Ószövetség vi-
szont az Újszövetségben tárulkozik 
fel.” Az Ószövetségben adott ígéret 
az Újszövetségben teljesedik be. A 
maga igazi értelmét és mélységét 
igazán csak Jézus oldaláról kapja 
meg az Ószövetség üzenete. 
Minden ember számára nyitva áll 
az a lehetőség, hogy otthagyja ad-
digi jóléti életét és egy hosszú ideig 
tartó, de tisztulást hozó vándorlás 
részese legyen. Éppúgy mindenki 
számára fennáll a lehetőség, hogy 
nehéz körülmények között észreve-
gye Isten segítő gondoskodását,  vi-
gyázó, óvó féltő szeretetét. Az ígéret 
földjére való eljutást sajnos kevesen 
érik meg, Mózes sem léphetett be 
oda soha. Ezek nagyon jó példák, s 
nagy nevelő hatással bírnak. 
Ha rendszeresen olvassuk az Ó-
szövetség történeteit, akkor azok a 
folyamatos fejlődés útjára vezetnek 
bennünket. Ahhoz, hogy fejlődni, 
növekedni tudjunk, nekünk is szük-
ségünk van a próbatételekre, ezek a 
fejlődés alapjai. A próbatételeknek 
köszönhetően növekszünk és erő-
södünk lelkileg.

Sok területen kipróbálhatták tudásukat
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Közös értekezlet Tamási-
ban és Dombóváron

A Tolna megyei Területi 
Kisebbségi Kapcsolattartó 
Munkacsoport és a Tolna 
Megyei Cigány Nemzetisé-
gi Önkormányzat képvise-
lői találkoztak a megye két 
városában.

Közös egyeztető fórumot szervezett 
július 15én Tamásiban, valamint jú-
lius 16-án Dombóváron a Területi 
Kisebbségi Kapcsolattartó Munka-
csoport. Az értekezletre meghívást 
kaptak a Tolna megyében működő 
nemzetiségi önkormányzatok is. A 
Tamásiban megtartott értekezleten 
dr. Kuti István rendőr ezredes, a vá-
ros rendőrkapitánya és a szakterüle-
tek vezetői értékelték a 2020-as év 
közös munkáját, és felvázolták az 
idei év feladatait.
Másnap a Dombóvári Rendőrka-
pitányságon megtartott egyeztető 
fórumon a térség nemzetiségi ve-
zetőit dr. Bognár Szilveszter rend-
őr ezredes, a város rendőrkapitánya 
köszöntötte. Az értekezleten a kis-

térségben felmerülő legfontosabb 
problémákat vitatták meg. Értékel-
ték a 2020-as évet és a 2021-es év 
első félévét, és közösen határozták 
meg a 2021 második felében elvég-
zendő feladatokat.
Az egyeztetések legfontosabb célja 
az volt, hogy a tamási és a dombó-
vári kistérségben működő nemzeti-
ségi önkormányzatok és a rendőrség 
munkatársai a mindennapokban 
még hatékonyabban működjenek 
együtt.

Messze földön otthonos érzéssel
A gimnázium tanulói hosz-
szú évek óta képviselik vá-
rosunkat és országunkat a 
három testvérváros, Isern-
hagen, Suchy Las és Tamási 
rendszeresen megszerve-
zett ifjúsági találkozóin. 

Fegyveresi Anikó

A tavalyi év ezt a programot is le-
nullázta, így annál nagyobb lelke-
sedéssel vetettük bele magunkat 
az idei utazásba. Minden óvintéz-
kedést és sebességhatárt betartva 
érkeztünk meg július 22-én Suchy 
Las-ba, ahol a gimis fiatalokat len-
gyel családok várták, szállásolták el 
és etették nagy-nagy szeretettel. 
Azért volt szükség erre a megállóra, 
mert idén  a tábor helyszíne nem 
maga a testvérváros volt, hanem 
kicsit messzebb indultunk  a már 
megszokott  lengyel-magyar-német 
buszkonvojban, egészen pontosan 
Mragowo városába, amely bizony a 
Mazúriai tóvidéken található, közel 
az orosz és a litván határhoz. 
A lengyel házigazdák kitettek ma-
gukért. A program olyan színes és 
átfogó volt, hogy csak kapkodtuk  a 
fejünket a sok-sok élmény sodrá-
ban. A látogatás a lengyel count-
ry-fesztiválon önmagában is hatal-
mas esemény a helyiek és a turisták 
számára, ám amikor a klasszikus 
country-számokat lengyelül hall-
gathattuk, lelkes tánckar produkci-
ójával kiegészülve, kissé szürreálissá 
vált az egész, ettől lett olyan emlé-

kezetes. 
Mikolajki városa is szebbnél-szebb 
látnivalókat tartogatott az odase-
reglő nemzetközi csapatnak, bár  a 
városnézés végeztével az idegen-
vezető bevallotta, ilyen csoportja 
még nem volt, ahol három nyelven 
hangzott volna el a tájékoztató. Mi 
pedig csak elnézően mosolyogtunk, 
hiszen nálunk ez már  a legtermé-
szetesebb dolognak számít.
Olsztyn városa nemcsak arról híres, 
hogy szép, hanem arról is, hogy itt 
élt és dolgozott Kopernikusz, aki-
nek a szobrát megtaláltuk és gyor-
san dokumentáltuk is, hogy ott vol-
tunk. 
Amikor a lengyel kollégák közöl-
ték, hogy terveztek egy  egész na-
pos kirándulást is, a gimisek arcá-
ról szociológiai tanulmányt lehetett 
volna készíteni, de ez az érzelmi 
vihar gyorsan alábbhagyott, mi-

kor kiderült, hogy a program része 
a Wolfsschanze, vagyis a Farkas-
verem megtekintése is. A Farkas-
verem ugyanis az egykori náci dik-
tátor, Hitler bunkervárosa volt, ahol 
a híres von Stauffenberg-féle, siker-
telen merénylet is lezajlott. Ebben a 
környezetben valóban érezni lehe-
tett a történelem súlyát. 
Ezek a pillanatképek persze nem le-
hetnének teljesek a tavi fürdőzések, 
az esti labdajátékok, a közös tánc és 
a tábortűz nélkül, soha nem feledve 
az ilyen találkozók lényegét: a prog-
ramok, a kirándulások és a szórako-
zás mellett az emberi kapcsolatok, 
barátságok születése, melyek az iga-
zi célt mutatják, és hosszú-hosszú 
ideig megmaradnak. 
Jövőre Magyarország ad otthont a 
találkozónak, izgatottan és szeretet-
tel várjuk a hozzánk érkező csapa-
tokat. 

Böjte Csaba látogatott Tamásiba 
Szent Brigitta szentmise ke-
retében július 23-án, pén-
teken Böjte Csaba feren-
cesrendi atya is tiszteletét 
tette Tamásiban, az aznapi 
szentmisét ő celebrálta. 

Az esemény egy jótékonysági 
szentmise is volt egyben, vagyis 
adományokat gyűjtöttek a Csaba 
testvér által fenntartott gyermek-
otthonok számára. A Dévai Szent 
Ferenc Alapítványt Böjte Csaba 
ferences rendi szerzetes hozta lét-
re. A gyermekmentő szervezet célja 
az Erdélyben embertelen körülmé-
nyek között, sokszor az éhhalál szé-
lén tengődő gyermekek felkarolása. 
Csaba testvér és munkatársai áldo-
zatos munkájának köszönhetően 
mára már több mint 2500 gyermek 
nevelkedik az intézmény valamelyik 
otthonában, megmenekülve a mér-

hetetlen nyomor jelentette kilátás-
talan sorstól. A gyermekotthonnak 
ma már Erdély több városában van 
intézménye. A szervezetet működ-
tető Szent Ferenc Alapítványhoz 
befolyó adományokból több telket 
és ingatlant vásároltak. Költség-
vetésük szinte teljes részét adomá-
nyokból finanszírozzák, állami tá-
mogatást Romániától igen csekély 
mértékben kapnak. Volt azonban 

olyan év (2005), amikor a magyar-
országi személyi jövedelemadó 
1%-át felajánlók között a hetedik 
helyen szerepelt az alapítvány, mint 
célintézmény. A Tamási Katolikus 
Templomban megtartott mise után 
lehetőség volt Csaba testvér köny-
veiből vásárolni, amiket személye-
sen dedikált. Az este finom vacsora 
mellett, kellemes beszélgetéssel zá-
rult.

Ismét életre szóló élményeket szereztek a diákok

Megvitatták a kistérségekben fel-
merülő problémákat

Nagy érdeklődés övezte a misét

Tolna megye is gyarapítja a 
Magyarok Kenyerét

Idén már tizenegy esztendős múltra tekinthet vissza a 
Magyarok Kenyere program, azaz 2010-ben indult útjá-
ra a magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándé-
kú összefogása, ami a Kárpát-medencei összetartozást 
is jelképezi. 

A programban Magyarország területéről és a Kárpát-medence magyar-
lakta régióiból ajánlanak fel a gazdálkodók búzát határon inneni és túli, 
magyar gyermekeket segítő szervezetek számára.
Tolna megye eddig minden esetben önmagához mérten jelentős fel-
ajánlásokkal gyarapította a Magyarok Kenyerét. A megyében a gyűj-
tési időszak június 28-tól augusztus 20-ig tart, illetve négy gyűjtőpont 
áll rendelkezésre az adományok befogadására: Tamásiban, Őcsényben, 
Bölcskén, valamint Dalmandon. Az időjárási viszontagságok ellenére a 
program szervezői – a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Gazda-
körök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara – idén is számítanak a felajánlásokra.
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Huszonkét csapat nevezett idén a főzőversenyre
Huszonegyedik alkalommal izzottak fel a lángok a bog-
rácsok alatt a Tamási Bográcsmestere főzőversenyen, 
melyen huszonkét csapat mérette meg magát. Bár a 
nap során a főzésé volt a főszerep, a szervezők kulturá-
lis programokkal is színesítették a rendezvényt.

A résztvevők száma - mely megkö-
zelítette az ötszáz főt – is azt mutat-
ta, hogy a helyiek és környékbeliek 
a hosszú bezártság után örömmel 
látogattak ki a rendezvénytérre. Sok 
olyan csapat nevezett idén, akik 
a korábbi években is rendszeres 
résztvevői voltak a főzőversenynek, 
és voltak új csapatok is. – Nagyon 
örültünk, hogy újra találkozhattunk, 
mert bár minden hétvégén vannak 
programjaink, színházi előadások, 
koncertek, mégis ez az első olyan 
nagy rendezvény, amelyen régi ba-
rátok, kollégák, ismerősök találkoz-
hattak – fogalmazott a művelődési 
központ igazgatója, Czink Judit. – 
A délután a Térzene programunk-
kal indult, a Philharmonic Brass 
lépett fel két kiváló énekessel kiegé-
szülve. Sokan várták már, hogy újra 
láthassák a Pántlika néptáncegyüt-
test, hiszen emblematikus szereplői 
a város kulturális életének. Ezúttal 
is kitettek magukért, professzioná-
lis előadást láthattunk tőlük. Őket 
a Csurgó zenekar követte; szeret-
tünk volna olyan igényes népzenét 
bemutatni a közönségnek, amely 
autentikus alapokra épül, a Csurgó 
zenekar pedig országhatárokon be-
lül és túl is nagyon jól ismert, kivá-
ló hangulatot teremtettek. Közben 
egy kiállítás is nyílt a művelődési 
központ folyosógalériáján, a Tamási 
Értéktárba eddig már felvett, vagy a 
Tolna Megyei Értéktárba továbbí-
tott értékeket mutattuk be, például 
a tutyit, vagy a pörköltcukor tortát. 
Egy hónapig még mindenki meg-
tekintheti, hogy melyek azok a tár-
gyak, épületek, természeti kincsek, 
melyek körbevesznek bennünket. A 
napot pedig a Philips zenekar utca-

bálja zárta, igazi felhőtlen hangu-
latban. 

Domináltak a pör-
költek a versenyen
A huszonkét nevezett csapat kitett 
magáért, készültek ez alkalommal 
is remek ételek. A zsűrit idén Zsol-
nay Gábor, a Vendéglátó Szakmai 
Oktatók Országos Egyesületének 
elnöke elnökölte, segítségére pe-
dig Gerván Kázmérné vendéglátó 
szakoktató, nyugalmazott igazgató-
helyettes, és Jakab Jánosné, mester-
szakács, szakoktató voltak.
Ahogy Zsolnay Gábor elmondta: 
jellemzően pörkölt jellegű ételek 
készültek, az alapanyag választás 
volt inkább eltérő. A vadhúsoktól 
kezdve a sertésen át egészen a szár-
nyasokig sokféle étel került a zsűri 
asztalára. – Ez egy amatőr verseny, 
és a legfontosabb az egészben az, 
hogy az emberek szeressenek főz-
ni, hogy legyen hangulata egy ilyen 
programnak, ez pedig megvolt, ami 
nagyon nagy érték – mondta Zsol-

nay Gábor, a zsűri elnöke. – Az 
apróbb szakmai észrevételekről be-
szélgettem az érintett csapatokkal, 
többeknek felajánlottam, hogy az 
eredményhirdetés után itt maradok, 

és segítek, hiszen az ő esetükben 
kézzel foghatók voltak a kis hibák, 
melyeket könnyedén kijavíthatnak 
a következő étel készítésekor. 
Minden ételkészítés jó alapanya-
gokkal kezdődik – hangsúlyozta. – 
Végtelenül örülök, hogy a verseny 
során egyetlenegy kóstolt ételnél 
sem találkoztam ételízesítővel. Vi-
déken vagyunk, itt minden adott 
hozzá, hogy friss, finom, akár ott-
hon termelt alapanyagokból dol-

gozzunk. Vallom, hogy a testet nem 
etetni, hanem táplálni kell. Óriá-
si dicséret jár a csapatoknak, mert 
tényleg nem használtak művi anya-
gokat. 

 – Egy ilyen versenyen az dönt, 
hogy ki milyen hibát követ el, vagy 
esetleg ki választ kicsit ügyetle-
nebbül alapanyagot – folytatta. – 
Olyan apró dologra gondoljunk, 
mint egy elkésett, vagy épp egy 
korai sózás, ami meghatározza az 
ételt. Hogy egy tipikus hibát is 
említsek, amit most is sokan elkö-
vettek: a pörkölt jellegű ételeknél 
előfordul, hogy túlhőkezelik a vé-
gén, majd visszamelegítik. A túl-
hőkezeléstől elpárolog az ételből a 
víz, kiül a zsír a tetejére, lesz egy jó 
sűrű szaft alul, amellyel két prob-
léma van. Az egyik, hogy zsíros 
lesz az étel, a másik pedig, hogy 
a szaft túl ízes lesz azáltal, hogy 
töményedik. Ilyenkor nincs más 
tennivaló, mint egy kis vizet adni 
hozzá, hagyni egy percig, ez felve-
szi a zsírt, és lesz belőle egy vastag 
szaft, az ízek kisimulnak, a zsíros-
ság pedig megszűnik. Most is volt 
három olyan étel, ahol csak annyi 
kellett volna, hogy 2 deci vizet ad-
nak hozzá, de ezt már természete-
sen a rutin hozza. Az a jó ezeken a 

főzőversenyeken, hogy elmondha-
tom ezeket, és most is találkoztam 
olyan versenyzővel, aki vissza-
mondta, hogy mit hallott tőlem 
két évvel ezelőtt. Az ember ilyen-

kor azt érzi, hogy volt értelme el-
jönni és segíteni, hiszen sok apró 
trükk van, amit honnan is tudhat-
nának azok, akiknek nincs háttér 
segítségük. Én most az akartam 
lenni, segíteni, és úgy érzem, ez si-
került is. A lényeg azonban, hogy 
az emberek szeressenek főzni, 
enélkül nem megy, a többi pedig 
csak tapasztalatgyűjtés. Akarjunk 
finom ételeket készíteni, hiszen 
ezzel nem csak örömet szerzünk 
az embertársainknak, hanem táp-
láljuk is őket.

Az értékőrzés fontosságára irányítják a figyelmet
Új kiállítás nyílt a műve-
lődési központ folyosó-
galériáján a Tamási Bog-
rácsmestere főzőverseny 
alkalmával. A Tamási Ér-
téktár kiállítás augusztus 
végéig megtekinthető az 
intézmény nyitva tartási 
idejében. 

Településeink értékei, ránk maradt 
örökségei számunkra általában ter-
mészetesek. Amilyen nagy jelentő-
ségű országosan például a heren-
di porcelán, a Kodály-módszer, a 
Hévízi tó, a tiszavirágzás, a Béres 
csepp, a Rubik kocka, vagy épp a 
dobostorta, olyan fontos nekünk, 
tamásiaknak a 19. század elején ké-
szült takácsmesterek céhkorsója, a 
Pántlika néptánc együttes hagyo-
mányőrző tevékenysége, a Pacsma-
gi-tavak természetvédelmi terület, 
Würtz Ádám művészeti munkássá-
ga, vagy a grillázstorta készítésének 
erre a vidékre jellemző hagyomá-
nya. - Mindezek, és persze a többi, 
Tamási Értéktárban szereplő helyi 
érték adja a mi egyediségünket, ez 
biztosítja a múltat a jelennel össze-
kötő folyamatot, az „idetartozás”, a 
településhez való kötődés képessé-

gét – nyitotta meg gondolataival a 
kiállítást Czink Judit, a művelődés 
központ igazgatója. - Tamásiban is 
megalakult a helyi értéktár, mely 
az országosan felállított kategóriák 
szerint összegyűjtötte a helyi érté-
keket. Hány település büszkélked-
het például azzal, hogy a környe-
zetében élő dámvad populáció az 
egyik legnagyobb Európában, mely 
fogalom vadász szakmai körökben 
és nemcsak a megyei értéktárba ke-
rült be, de 2015-ben Kiemelkedő 
Nemzeti Értékké nyilvánította a 
Hungarikum bizottság és megkap-
ta a Tolnaikum címet is? Hogy azon 
túl, hogy a helyi és a megyei érték-
tárban is helyet kapott egészség 
és életmód kategóriában a tamási 
gyógyvíz, nemcsak gyógyfürdő, de 

egy hónapja már bekerült 
hazánk gyógyhelyei közé 
is? Hogy Tamási evan-
gélikus templomában ta-
lálható a Dél-Dunántúl 
egyik legrégibb, ma is 
működőképes orgonája, 
amely a kutatások sze-
rint a 16. század utolsó 
éveiben készülhetett és 
jelenleg felbecsülhetetlen 
értéket képvisel? 

A kiállított értékek sokasága lát-
ható most a falakon és a tárlókban. 
Mindegyikhez rövid leírás is ké-
szült, melyekből megismerhető az 
ott szereplő értékek története, je-
lentősége. 
Az intézmény mindennapi mun-
kájával, ezen belül ezzel a kiál-
lítással is rá kívánja irányítani a 
figyelmet az értékőrzés fontos-
ságára, azok továbbörökítésére, 
minél szélesebb körben történő 
megismertetésére. Érdemes meg-
tekinteni a kiállítást, hiszen most 
csokorba fűzve láthatók mindazok 
az értékek, melyek megkülönböz-
tetik városunkat más települé-
sektől, melyek kiemelésre méltó 
egyediséget, különlegességet és 
minőséget adnak számunkra.

A zsűri tagjai és a helyezettek

Színvonalas produkcióval készült a Pántlika néptáncegyüttes

A kiállítás augusztus végéig tekinthető meg

A verseny 
helyezettjei

I. Nagy László - Tejfölös bárány-
paprikás kapros nokedlivel
II. „Farkas-csapat” – Vörösbo-
ros-körmös csülökpörkölt
III. Csallósné Pénzes Edit – 
Csáki rostélyos galuskával
Különdíj: Farkas János – Angus 
marhalábszár pörkölt
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Vadregényes szurdok túrával 
búcsúztatták a tanévet

A Tolna Megyei Szakkép-
zési Centrum Vályi Péter 
Szakképző Iskola és Kollé-
gium oktatói testülete évek 
óta kirándulással nyitja 
meg a nyári szünetet. Nem 
volt ez másképp idén sem, 
az úti cél ezúttal az Ördög-
árok szurdokvölgy volt. 

Sokfelé jártak már közösen a Vá-
lyi oktatói testületének tagjai, kö-
szönhetően a lelkes szervezőnek, 
Molnár Gábornak, aki évről-évre 
aktív kikapcsolódásra hívja kol-
légáit.  Akadt év, hogy a Dunán 
eveztek, volt, hogy körbe kerékpá-
rozták a Velencei tavat, vagy épp 
megmászták a Rám-szakadékot 

– lehet mondani, hogy kalandosan 
búcsúztatják a mögöttük álló tan-
évet minden alkalommal. Az idei 
évben az úti cél a szurdokokban 
igen gazdag Bakony volt, Csesz-
nek környékét járták be a gyalog-
túra alkalmával. A Várhegy szik-
láin, majd a hangulatos Kő-árkon 
keresztül ereszkedtek le a vadre-

gényes, hatalmas sziklatömbökkel 
borított Ördög-árokba július 4-én 
délelőtt, majd délután 5 órára ma-
guk mögött tudták a néhol lán-
cokkal, kötéllel, létrával tűzdelt 
sziklafalakon áthaladó túraútvo-
nalat. Néhány mászós, kapaszko-
dós szakasz bizony nagyobb ta-
pasztalatot igényelt, de a csapat jól 

vizsgázott összetartásból is: néhol 
nevetve, néhol hangosan biztatva 
segítették át egymást a nehezebb 
terepeken. A túra végeztével, aki 
nem purcant ki teljesen, pár perces 
sétával felmászhatott a cseszneki 
vár romos falai közé, ahol hangu-
latos sétát tettek, és megcsodálták 
a nem mindennapi kilátást a Ba-

kony erdőségeire. Este szállásuk 
a Hódos-ér völgyében találha-
tó Bakonyszentlászlóra vezetett, 
ahol a Likas kő vendégházban 
elfogyasztott vacsora után hajna-
lig tartó mulatság vette kezdetét, 
melynek során természetesen már 
a jövő tanév végi kiránduláson is 
ötleteltek. 

Már a kilencedik jelent 
meg a sorban

A XXI. „Tamási Bogrács-
mestere” főzőversenyen je-
lent meg A 700 éves Tamási 
700 receptje füzetsorozat 
9. füzete. A kiadvány újabb 
70 ételleírást tartalmaz, így 
összesen már 680 étel sze-
repel a kínálatban.

A most közöltek a már megszokott 
módon sokféle alapanyagból, több-
féle elkészítési módban szerepelnek. 
A füzetsorozat egyes példányai már 
Tamási határán túlra is eljutottak. 
- A visszajelzésként kapott dicsé-
retek, jobbító szándékú javaslatok 
mellett eljuttattak hozzám termé-
szetesen ételleírásokat is, amelye-
ket eddig nem közöltem. Most 
viszont kivételt teszek – osztotta 
meg velünk Örményi János. - A fü-
zet végére „kakukktojásként” tolnai 
és tourinformos recepteket szer-
kesztettem. Tolnáról, a Duna-par-
ti városból rendszeresen érkeznek 
nyugdíjasok a tamási termálfür-
dőbe. Nemcsak receptekkel leptek 
meg, hanem kölcsön kaptam egy 
kiválóan szerkesztett városi gaszt-
ronómiai kiadványukat is. Ebből 

válogattam a javaslataik, elmon-
dásaik alapján. Tourinform irodai 
munkatársként az elmúlt években 
számtalan alkalommal ajándékoz-
tam meg Tourinform-hálózatos 
kollégáimat füzeteimmel. Öröm-
mel fogadták ötletemet, hogy ké-
szítsünk egy kiadványt az irodák 

által gyűjtött receptekből, amelyek 
kötődnek az adott településhez, a 
hagyományokhoz, egy-egy kiemelt 
helyi rendezvényhez. A füzetet a 
következő országos Tourinform ta-
lálkozóra szeretném megjelentetni. 
Most egy kis ízelítőt adok a készülő 
kiadványból.
Az induláskor, 2015-ben 10 füzetet, 
700 receptet ígértem. Szeretném a 
fogadalmamat betartani, s a sorozat 
10. tagját is megjelentetni. Ehhez 
kérem a Tisztelt Olvasók további se-
gítségét, receptek küldését, hogy re-
mélhetőleg még az idén kiadhassam 
a sorozatzárót, amelyben már 700-
nál is több ételleírás kap majd helyet. 
Kívánom, hogy forgassák haszonnal 
A 700 éves Tamási 700 receptje fü-
zetek 9. tagját, s természetesen a so-
rozat korábbi füzeteit is!

Nagyszerű napot töltöttünk el Fekeden
Német Nemzetiségi Ön-
kormányzatunk kirándulást 
szervezett Fekedre – a sváb 
Hollókőnek is nevezett-Ba-
ranyai megyei kis faluba. 

Gutheil Magdolna

A polgármester úr szavaival egy kis 
leírás a faluról: „Ha jellemezni kel-
lene ezt a baranyai aprófalut, akkor 
talán úgy kezdeném, hogy a mi fa-
lunk ott fekszik, ahol a Kelet-Me-
csek belesimul a Geresdi-dombság-
ba. Lágy dombokkal ölelt, hosszú 
völgyekkel tagolt, többnyire erdővel 
borított változatos felszínű táj egyik 

völgyében bújik meg az alig száz-
ötven ház alkotta falu, a Karasica 
két partján, ott, ahol a patak útjá-
nak indul. A községet a mai napig 
többnyire a XVIII. században a ful-
dai apátság területéről betelepített 
németek leszármazottai lakják, akik 
magukkal hozták kultúrájukat és 
szokásaikat.”
Tamásiból kis csapatunk - amely 
aktív segítőinkből és támogatóink-
ból állt – Baranya megye egyik ék-
szerdobozába, Fekedre indult. Ott 
már vártak bennünket kísérőink. 
A csapatunk egyik része a csodá-
latos fekvésű faluban tett egy kör-
sétát, ahol láthattuk azt a sok házat, 

amit eredeti állapotában újítottak 
fel, ezzel is betekintést adva abba a 
kultúrába és életbe, amit sváb őseik 
hagytak rájuk. A társaság másik ré-
sze pedig a tájházban nézhette meg 
az eredeti bútorokkal, háztartási 
eszközökkel, népviselettel beren-
dezett szobákat. Végig mentünk a 
konyhától a hálószobákon át egé-
szen a tiszta szobáig, és átélhettük, 
feleleveníthettük gyerekkorunk 
egy-egy emlékét. Látogatásunk vé-
gén közösen megnézhettük az épp 
falújítás alatt álló római katolikus 
templomot is. Ezek a fotók beszél-
jenek helyettünk, amit kirándulá-
sunk során készített Kai Müller.

A tamási kirándulók csoportképe

Gyönyörű környezetben a vályisok

Gyönyörű helyekre látogattak
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Képzésen vettek részt a tűzoltók 
A tamási tűzoltók állományának összevont képzésére 
július 15-én került sor. Elméleti képzést, helyismereti 
foglalkozást és egészségügyi előadásokat is tartalma-
zott a nap, közben pedig káresetekhez is riasztották a 
lánglovagokat.

A nap során a délelőtti elméle-
ti képzést követően helyismereti 
foglalkozásra került sor a Hő-
gyészi Hegyhát Általános Isko-
lában. Még mielőtt a helyszínre 
értek volna a tűzoltók, egy bal-
esetnek voltak szemtanúi, ahol 
azonnal be is avatkoztak. A 
helyszínen egy személygépjár-
mű, valamint egy busz ütközött 
össze, és képeztek forgalmi aka-
dályt fél pályán. A helyszínen 
a kint tartózkodó egységek a 
forgalmat irányították fél pályán 
a rendőrség megérkezéséig. Ezt 
követően megkezdődött a foglal-
kozás, azonban ez sem tartott so-
káig, ugyanis bejelentést kaptak 
egy önkéntes tűzoltó kollégától, 
hogy Pári külterületén gabona-
tábla, illetve tarló ég, amely erdős 
részt is veszélyeztet. Az állomány 
a helyismereti foglalkozást azon-
nal felfüggesztette, és mindkét 
gépjárműfecskendővel megkezdte 
a vonulást a káresethez. A Tamá-

si egységek mellett dombóvári, 
szekszárdi, sásdi, valamint siófoki 
tűzoltók is vonultak a helyszínre. 
A tűz két különálló területen volt, 
mindkét helyszínen kéziszerszá-
mokkal és gyorsbeavatkozó suga-
rakkal avatkoztak be az egységek. 
A káreset felszámolása után a ta-
mási tűzoltók folytatták az aznapra 
kiírt képzési tervüket a laktanyá-
ban, amelyen Ferkai Luca mentő-

tiszt, illetve Gálos Gergely orvos-
tanhallgató voltak az előadók. Az 
előadás "A tűzoltók szerepe az 
egészségügyi ellátásban kárese-
tek felszámolása során - helyszíni 

együttműködés a men-
tőerőkkel" címet viselte. 
Az állomány gyakorol-
ta az elsősegélynyújtás 
általános részeit, va-
lamint a mentők által 
delegálható, egészség-
ügyi képzettséget nem 
igénylő feladatokat is. 
Megismerkedtek né-
hány, a mentőszolgálat-
nál használatos eszközzel 
(végtagvákuum, lélegez-
tető ballon, medenceöv, 

húzósín, lapáthordágy) és 
azok használatával is. A 

tárgyi lehetőségeknek köszönhe-
tően az egység gyakorolhatta az 
újraélesztést, a ballonos maszkos 
lélegeztetést, a merev nyakrögzítő 
gallér helyes felhelyezését, vala-
mint a potenciális gerincsérült sze-
mély gépjárműből való kimentését 
Back Board segítségével. A képzés 
végét általánosan előforduló bal-
eseti szituációk elméleti megoldá-
sával zárta az állomány.

Utánpótlás Országos Bajnokságot rendeztek Tamásiban
A 2020. évi Iskolás OB után 
ismét egy rangos súlyemelő 
versenynek adott otthont a 
Tamási Sportok Háza. 

Bachmann Béla

Az U15-ös és U17-es korosztály-
hoz tartozó súlyemelők országos 
bajnokságára nagyon sok ígéretes 
tehetség érkezett Tamásiba, ahol 
a korosztály legjobbjai ontották a 
magyar csúcsokat. A mezőnyből 

kiemelkedett a legjobb női verseny-
ző Szalai Lili az OVSK ifjúsági 71 
kilós versenyzője, és a legjobb férfi 
versenyző Fekécs Szilárd, a Békési 
TE ifjúsági 81 kilós versenyzője, 
de csúcsokat döntögetett a 14 éves 
tehetség, a legjobb serdülő női ver-
senyző Erlich Panka, az OVSEE 
versenyzője, aki ezúttal is hibátla-
nul emelt. A legjobb serdülő férfi 
versenyző Zsédely Szabolcs, a Vál-
lalkozók SE versenyzője. A leg-

jobbak készülnek 
az augusztus végi 
utánpótlás Európa 
Bajnokságra.
A tamási Koppány 
S p o r t e g ye s ü l e t 
sportolói összesen 
három bronzérem-
mel szerepeltek. 
A serdülő fiúk 67 
kilós súlycsoport-
jában Orsós Máté, 

a serdülő fiúk 73 kilós súlycsoport-
jában Lőrincz Dávid, az ifjúsági 
lányok 71 kilós súlycsoportjában 
Barkóczi Valentina állhatott fel a 
dobogó harmadik fokára. 
Köszönjük a támogatást a Magyar 
Súlyemelő Szövetségnek, Tamási 
Város Önkormányzatának, a mé-
dia támogatást a Tamási Tájnak és 
a Tamási Rádiónak, és köszönettel 
tartozunk mindazoknak, akik segí-
tették a szervezést, rendezést!

Aktívan telik a nyári szünet is
A nyári szünet ellenére jú-
liusban minden korosztály 
részére tartogatott egyesü-
letünk programokat. 

Kőváry Réka

Vezető edzőnk, Szőts Gábor te-
hetséges fiatal tanítványa, Nyirati 
Csongor július 3-án magyar baj-
nok lett súlycsoportjában no giben 
a global grappling bajnokságon, 
Budapesten. Csongor kisgyerekko-
ra óta lelkes résztvevői edzéseink-
nek, így az ifjúsági korosztályban 
az ebből származó előnyökkel gya-
korlatilag verhetetlennek számít. 
Július utolsó hetében napközis tá-
bort tartottunk gyermek tagjaink 

számára a Tamási Sportok Házá-
ban, melyen a 6-15 év közötti tag-
jaink vettek részt. A tábor során 
a rendszeres edzéseink tematiká-
ja mellett íjászattal is foglalkoz-

tunk, illetve az egyesület 
tulajdonában lévő játékos 
sporteszközök is előkerül-
hettek, így több mozgás-
formával szórakoztattuk a 
hozzánk érkező gyereke-
ket. A tábor minden évben 
tartalmaz egy kirándulást 
a Katica tanyára is, illet-
ve az utolsó napi ebédet. 
Hogy a nagy meleg elle-
nére mindenki egész heti 
kitartását megünnepeljük, 
ezt a parkerdőben, az új-

onnan megnyílt Öko büfé teraszán 
költöttük el. 
A Magyarországi Gracie Jiu jitsu 
klubbok felnőtt edzőtáborát au-
gusztus elsején, vasárnap tartottuk 
Tamásiban, melyen az egész éves 
munka jutalmazásaként a nálunk 
gyakorlók övfokozatokban léphet-
tek előre. Az edzőtáborban tamá-
si felnőtt és ifjúsági versenyzőink 
mellett Budapestről érkező csapat-
társaink vettek részt.

Új edzők ve-
zetésével kez-
dődött meg a 

felkészülés 
A Tamási 2009 FC megye 
I-es és U-19-es csapata is 
megkezdte a felkészülést 
a 2021/2022-es futball-
szezonra. 

A felnőtt csapat irányítására Il-
lés Dezsőt kérte fel az elnökség, 
aki azt elvállalta. Az egykori já-
tékost nem kell bemutatni már 
a helyieknek, mivel az U-19-es 
csapattal elért bajnoki eredmé-
nyei mindenki számára ismertek. 
Az U19-es csapatok az idényben 
– egy szintén egykori és jelenlegi 
játékos -, Tóth „Dandi” Roland 
irányítja, aki Illés Dezső segítője 
volt az elmúlt szezonban a fiata-
loknál. Őt munkájában Gyenei 
Zoltán segíti majd. Az edzőmér-
kőzésekről és a hivatalos igazolá-
sokról továbbra is folyamatosan 
tájékoztatják a szurkolókat – áll 
a Tamási 2009 FC közleményé-
ben. 

Több eszköz használatával is megismerkedhettek 
a tűzoltók

Orsós Máté a dobogó 3. fokára állhatott fel

SPORT

Napközis tábort is szervezett az egyesület
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Élménydús volt az idei 
bringás vándortábor

Idén már 4. alkalommal 
pattant két kerékre a Tamá-
si BringaSport szervezésé-
ben 16 diák, és tekert végig 
150 km-t a Bükk-Aggtele-
ki-hegységben.

Viszló Viki

Az időjárás és az útvonal egyaránt 
pazar volt. Igaz, 2 éve végigtekertük 
már ezt a környéket, de most is tu-
dott újat mutatni. Az időjárásnak 
köszönhetően megcsodálhattuk a 
bükki füvesember gyógynövény-
kertjét, feljutottunk a Bükk-fenn-

síkra is, a Három-kőről és a Látó-
kőről is letekinthettünk, járhattunk 
a Zsidó-rét vadvirágai között is. 
Idén alhattunk jurtában, kalandpar-
kozhattunk, batikoltunk, megcso-
dálhattuk a szentléleki pálos kolos-
tor romjait.
Extra lehetőségként - bringás bará-

taink jóvoltából - kipróbálhattuk a 
bükkszentkereszti pumpapályát is, 
ami szintén nagyon tetszett a gye-
rekeknek.
Sok-sok új élménnyel gazdago-
dott a csapat ismét, jövőre veletek 
újra!

Tamási Város
Önkormányzati Lapja

Tamási Város
Önkormányzati Lapja
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Tudósítás a HEBE Kft. országos 
levelező versenyeiről

A 2020/2021-es tanévben 
megrendezett négyfordu-
lós Böngész országos le-
velező versenyen a Würtz 
Ádám Általános Iskolából 
két csoport vett részt a 4. 
osztályos Nyelvtan tantár-
gyi versenyen.

A diákoknak négy fordulón keresz-
tül egy-egy feladatsort kellett meg-
oldani, valamint különböző pro-
jektmunkákat készíteni.
Szabó Eszter, Radovics Léna - 1. he-

lyezést ért el, ezért oklevet és aján-
dékot kaptak.

Szabó Anna Luca, Pintér Maja - 4. 

helyezést ért el, oklevélben részesül-
tek. Felkészítőjük: Czompó Lívia.
Szintén ugyanebben a tanévben 
megrendezett Spiel und Gewinn! 
négyfordulós országos német verse-
nyen két csapat és egy egyéni ver-
senyző indult.
A négy forduló alatt feladatsorokat 
töltöttek ki megadott témákhoz 
kapcsolódóan, és különböző pro-
jektmunkákat állítottak össze.
Ács Tari Linda – Für Anfänger szin-
ten - 2. helyezést ért el, ezért okle-

velet és ajándékot kapott.
Brinkács Réka, Pethes Nóra – Für 
Anfänger szinten - 7. helyezést ért 
el, oklevelet kaptak. Felkészítőjük: 
Kovács Tiborné.
Bogdán Bence, Péti Fanni, Veréb 
Eszter – Erste Schritte szinten a 

középmezőnyben, a 39. helyen vé-
geztek, oklevelet kaptak.
Felkészítőjük: Czompó Lívia.
Köszönjük a szülők támogató segít-
ségét is! Gratulálunk a tanulók ki-
magasló teljesítményéhez!

Termálfürdős érdekességek V.
A júliusi számban megjelen-
tek kapcsán több észrevételt 
is kaptam, néhányan meg is 
dorgáltak a benne tévesen 
leírtak miatt. Ez nem bosz-
szant, sőt, köszönöm és há-
lás vagyok érte, hogy a Ked-
ves Olvasók figyelemmel 
kísérik a készülő könyvem 
adatgyűjtését, s igyekeznek 
megmenteni a hibás adatok, 
információk közlésétől, s el-
mondják, megírják az álta-
luk tudottakat. 
A legellentmondásosabb 
még mindig az I. számú ter-
málkút 1969-es átadása és a fürdő 
1973-as nyitása közt eltelt időszak. 
Itt több személy szándéka, szerepé-
nek fontossága vitatott. Azt hiszem, 
a könyvemben sem fogok abszolút 
igazságot közölni, de szeretném, ha 
minél több hitelt érdemlő vissza-
emlékezést összegyűjthetnék.

Bár nem a termálfürdő része, de 
fontos mellékszál a II. sz. (Ester-
házy) Általános Iskola medencéjé-
nek a megépítése. Kérem az Olva-
sók segítséget annak kiderítésében, 
hogy mely intézmény vagy szerve-
zet építtette, mikor, milyen pénz-
ügyi forrásból? Meddig üzemelt, s 

mi volt az oka, hogy 
csak rövid ideig ma-
radt használatban? 
Kérem, hogy aki ren-
delkezik egy fotóval 
a korabeli medencé-
ről, adja kölcsön, egy 
gyors szkennelésre. 
Természetesen kö-
szönettel vennék 
minden, termálfür-
dőhöz kapcsolódó fo-
tót (legyen az családi 
vagy városi esemény, 
egyéb rendezvény), 
dokumentumot (be-

lépőjegy, meghívó, képeslap, …), 
korabeli tárgyat (pl. a híres férfi für-
dőruha, a „fecske” egy megmaradt 
darabját). Köszönöm minden ed-
digi segítőnek a munkáját, amellyel 
hozzájárultak a Tamási fürdőéleté-
ről készülő könyv adatgyűjtéséhez!

Örményi János

Bringások a Bükkben


