
Polgárőr Város címet érdemelt ki Tamási
A polgárőrség 30 éves fennállását ünneplő Országos 
Polgárőrnapon, augusztus 14-én Mórahalmon"Polgárőr 
Város" elismerő címet vehetett át Tamási. Péter Csaba, 
a Tamási Polgárőr Egyesület elnöke és a város polgár-
mestere, Porga Ferenc közösen vették át az ezt tanúsító 
oklevelet Papp Károlytól, a Belügyminisztérium belbiz-
tonsági államtitkárától, valamint Dr. Túrós Andrástól, az 
Országos Polgárőr Szövetség elnökétől.

Az eseményen felolvasták Orbán 
Viktor miniszterelnök köszöntő 
levelét. A kormányfő a levelében 
felidézte, hogy harminc évvel ez-
előtt még alacsony volt a bizalom 
az emberekben a rendvédelmi szer-
vezetek iránt. Az apró helyi egye-
sületekből országos mozgalommá 
növekvő magyar polgárőrségnek 
azonban sikerült bizonyítania, hogy 
nem csak a saját településükön 
élők biztonságára tud vigyázni, ha-
nem amikor a szükség úgy hozza, a 
polgárőrök megállják helyüket az 
országos szintű védekezésben és a 
kárelhárításban is. 
 – Az elmúlt három évtized alatt 

sikerült elérnie a polgárőrségnek, 

hogy az apró helyi egyesületekből 
országos mozgalom szerveződjön; 
hogy nem csak a saját települé-
sünkön, lakókörnyeztünkben élők 
szubjektív biztonságérzetét növe-
lő tevékenységre vagyunk hivatot-
tak, hanem arra is, hogy amikor a 
szükség úgy hozza, megálljuk a 
helyünket az országos szintű véde-
kezésben, kárelhárításban, idősek,  
gyermekek segítésében, karitatív 
tevékenység végzésben – fejtette 
ki Péter Csaba, a Tamási Polgár-
őr Egyesület elnöke. - A Tamási 
Polgárőr Egyesület 2022-ben ün-
nepli megalakulásának 25. évfor-
dulóját. Lehetőségeinkhez mérten 
mindig és mindenhol igyekeztünk 

stratégiai partnereinkkel szorosan 
együttműködni, a lakossággal szo-
ros bizalmi kapcsolatot építeni, azt 
ápolni. Véleményem szerint mára 
a társadalmi elismerésünk, megíté-
lésünk stabil szinten áll országosan 
és helyileg egyaránt. A most átvett 
elismerés méltán tükrözi a Tamá-

si Polgárőr Egyesület tagjainak, a 
város önkormányzatának és a Ta-
mási Rendőrkapitányság munka-
társainak közös együttműködését. 
Sok minden szükséges hozzá, hogy 
egy település kiérdemelje a címet: 
kitartó munka, több oldalas pályá-
zati anyag, szoros együttműködés 
a stratégiai partnerekkel, kölcsönös 
bizalom. Nagyon fontos egy olyan 
közbiztonsági és bűnmegelőzési 
koncepció, mely tükrözi a város él-
hetőségét, egy olyan megyei elnök, 
mint Széles János, aki segíti, támo-
gatja, elismeri a munkánkat. Kell 
egy olyan csapat, melynek tagjai 
tenni akarnak a köz javára, legyen 
az az élet hozta bármilyen helyzet, 
és végül, de nem utolsó sorban tá-
mogatóink bizalma, akik nélkül 
nem lenne az egyesületünk az, ami, 
és nem tudnánk itt tartani, ha nem 
éreznénk a megbecsülésüket! Öröm 
és büszkeség számunkra, hogy Ta-
mási „Polgárőr Város” lett, továbbra 
is bízunk a sikeres együttműködés-
ben – zárta gondolatait Péter Csaba. 

Színes forgatag várta a Túr-
mezei térre látogatókat

Az idei évben is megrendezték 
a Térségi Termékbörzét, melyen 
a Tamási és a Dombóvári Járás 
21 települése vett részt, hogy 
bemutassa helyi termék kíná-
latát, bepillantást nyújtson az 
önkormányzatok értékteremtő 
tevékenységébe. 

 ¬ 2.oldal
Emléktáblát is avattak a Bu-
dai Sportnapon

Buda városrész megújult közös-
ségi terét avatták fel szeptem-
ber 2-án a Budai Sportnap ke-
retein belül. A Schwáb Istvánné, 
Babi emlékére készíttetett em-
léktáblát is ezen a napon avat-
ták fel.

 ¬ 3. oldal
Nagy Roland az új igazgató a 
gimnázium élén

Új igazgató került a Béri Balogh 
Ádám Katolikus Gimnázium, Ál-
talános Iskola és Óvoda élére. 
Nagy Roland Dombóvárról ér-
kezett, ahol szintén az oktatás 
területén tevékenykedett. 

 ¬ 4. oldal
Színvonalas finálékkal ért vé-
get a szekszárdi világverseny 

Látványos és izgalmas dön-
tőkkel, valamint a városi sport-
csarnokban egy felejthetetlen 
bankettel fejeződött be a tör-
ténelmi íjászvilágverseny Szek-
szárdon.

 ¬ 7. oldal

Két napon át tartottak Tamásiban a Szüreti Napok: pénteken a boroké, a baráti be-
szélgetéseké volt a főszerep, míg a szombati nap a hagyományok jegyében telt, este 
fergeteges koncertekkel.

 ¬ 5. oldal
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Fesztiváli hangulat a rendezvénytéren
A tartalomból

Az elismerő oklevéllel

Felavatták Würtz Ádám szobrát 
A Würtz Ádám Általános 
Iskolában rendhagyóan 
kezdődött a tanév, az isko-
la névadójának, városunk 
szülöttének, Würtz Ádám-
nak szobrát avatták. 

Az alkotás Márki József és Lőrincz 
Ferenc fafaragó művészeknek kö-
szönhető. Sokan voltak, akik tá-
mogatták a kezdeményezést, az 
iskolát, a várost, hogy díszünk, 

büszkeségünk legyen ez az alkotás. 
Gőbölös Péternek a faanyagért, 
Kurcz Tamásnak a famunkáért, 
Kólya Józsefnek a betonért, Bra-
dánovics Gézának a vasanyagért, 
Pech Tibornak a dísztéglákért 
mondtak köszönetet az avató ün-
nepségen. Rőth Rita intézmény 
vezető helyettes méltatta Würtz 
Ádám munkásságát, ezután a diák-
önkormányzat képviselői: Benkő 
Valéria, Vadász Rebeka és Fenyő 

Péter leplezték le a szobrot, majd 
Csibi Imre plébános szentelte meg. 
A műsort közreműködésével szeb-
bé varázsolta Csike Luca, Kuti 
Máté, Kuti Balázs, Varga Elena, 
Gulyás Ildikó, Piszker Gyöngyi és 
Forró Mónika. Gasparics László 
intézményvezető jó munkát, tar-
talmas napokat kívánt mindenki-
nek az idei tanévre.
„Kiemelhetsz egy embert a szülőföld-
jéről, de a szülőföldjét sohasem emel-
heted ki az emberből.” 

/Siddhartha Mukherjee/
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Tamásiban otthon vagyunk 
A város főterén, a tamá-
si rendezvénytéren zajlott 
az augusztus 20-ai Szent 
István nap. Este 19 órától 
Porga Ferenc polgármester 
mondott beszédet, melyet 
a hagyományos kenyérál-
dás és szentelés követett. 

Nemzetünk születésnapján, augusz-
tus 20-án elsősorban annak örülünk, 
s azt ünnepeljük, hogy van hazánk és 
vele van otthonunk is – nyitotta meg 
gondolataival az augusztus 20-ai ün-
nepséget a város polgármestere, Por-
ga Ferenc. Beszédében arra is kitért, 
hogy első királyunk hitvallása lénye-
ges gondolatokat tartalmazott, hi-
szen fiához, Imre herceghez intézett 
intelmei fennmaradtak az utókor-
nak. Az egyik ilyen a türelem. - Ez 
a város is, a mi kis hazánk, Tamási 
is felült a huszadik század történelmi 
hullámvasútjára. Voltak szépen fejlő-
dő, prosperáló időszakai: a két hábo-
rú között, a 20-as 30-as évek, amikor 
a középületeink jelentős része fel-
épült és kezdtünk úgy kinézni, mint 
egy igazi kisváros. A másik ilyen 
időszak a 60-as és 70-es évek ipa-
rosítási időszaka, kertes házak, a két 

lakótelep a fürdő és még sok minden 
épült egészen a 80-as évek közepéig. 
Voltak mélypontok is: 1919-ben 
nagyrészt ártatlan embereket akasz-
tottak a templom körüli fákra, majd 
a Deák Ferenc utcai kocsma udva-
rán. Sok honfitársunk veszett oda a 
két háború poklában, elvesztettük 
zsidó polgártáraink nagy részét. A 
kommunista rendszer, annak bukása, 
majd az ezt követő rendszerváltozás 
pedig teljesen padlóra küldte a vá-

rost. Nemcsak néhány évre, hanem 
jó másfél évtizedre. Hiába lettünk 
város 1984-ben, mindenki falunak 
nevezte ezt a helyet, mert sok te-
kintetben az is volt. Ebből a hely-
zetből kellett kiutat találni, ebből a 
helyzetből kellett kirángatni a vá-
rost. Összefogással, sok munkával, 
elhivatottsággal, szorgalommal és 
hozzá nagyon sok türelemmel.  Ma 
sem lehetünk elbizakodottak, de ne 
legyünk álszerények sem! Ha kör-
be nézünk, magunk is láthatjuk, és 
büszkék lehetünk arra, ami az elmúlt 
másfél évtizedben itt történt. Tamá-
sit ma már senki sem úgy emlegeti 
Tolna megyében, mint egy lecsúszó, 
leszakadt települést. Tamási ma már 
méltó rangjához, igazán város, és 
mindez elsősorban az itt élők mun-
kájának, szorgalmának gyümölcse. 
Annak az összefogásnak, amelynek 
eredményeképpen kimondhatjuk 
azt, hogy szeretünk itt élni, mert jó 
itt élni, mert Tamásiban otthon va-
gyunk – fogalmazott a város polgár-
mestere. 
Az est során Pál Dénes és zeneka-
rának nosztalgiakoncertje szórakoz-
tatta a közönséget, majd az ünnepet 
21 órakor tűzijáték zárta.

A Tamásiban leadható hulladékfajták

Mit hol adhatunk le?
A hulladékudvar olyan zárt 
területtel és személyzet-
tel rendelkező gyűjtőhely, 
ahová több fajta és na-
gyobb tömegű előre sze-
lektált hulladék rakható 
le. Tamásiban is működik 
hulladékudvar, sok érdek-
lődést, kérdést kaptunk a 
működésével kapcsolato-
san, ezért most újra közzé-
tesszük azokat. 

A hulladékudvarban nem gyűjthe-
tő: háztartási hulladék (kommuná-
lis), valamint a lenti felsorolásban 
nem szereplő egyéb veszélyes hul-
ladék (pl. pala, kátránnyal szennye-
zett hulladék, laborvegyszer), rob-
banásveszélyes anyagok, élelmiszer 
maradék, állati tetem.
A hulladékudvar csak a háztartá-
sokban - tehát nem a vállalkozás-
ban, iparban - keletkező hulladék 
befogadására szolgál. A hulladék-

udvarban az elhelyezni kívánt hul-
ladékot külön kell válogatni, és a 
megfelelő konténerbe elhelyezni. 

A Tamási Hulladékudvarban az 
alábbi nem veszélyes hulladékokat 
veszik át: 
Papír és karton (csomagolási hul-
ladék és települési hulladék), mű-
anyag (csomagolási hulladék és 
települési hulladék), üveg (csoma-
golási hulladék és települési hulla-
dék), fém (csomagolási hulladék és 
települési hulladék), biológiailag le-
bomló hulladék (kerti és parkokból 
származó), kevert építési és bontási 
hulladék, lom hulladék, gumiab-
roncs, étolaj és zsír.

A hulladékudvar címe és nyitva 
tartása:

7090 Tamási, Koppánypart út 3.
Hétfő: Zárva

Keddtől - péntekig: 8:00-16:00
Szombat: 8:00-12:00

Képviselői ügyfélfogadás
Helyszín: Tamási Közös Önkormányzati Hivatal kis tanácskozóterme 
(7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.)

2021. SZEPTEMBER 16. (CSÜTÖRTÖK) 
10.00-11.00 FELLINGER KÁROLYNÉ 

2021. SZEPTEMBER 23. (CSÜTÖRTÖK) 
10.00-11.00 DR. SZATMÁRI LÁSZLÓ

2021. SZEPTEMBER 30. (CSÜTÖRTÖK) 
10.00-11.00 DR. MOLNÁR ÉVA 

2021. OKTÓBER 7. (CSÜTÖRTÖK) 
10.00-11.00 BALASSA ZOLTÁN

2021. OKTÓBER 14. (CSÜTÖRTÖK) 10.00-11.00
GULYÁS TIBOR 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATAA megszentelt kenyeret körbe is 
kínálták

Színes forgatag várta a Túrmezei 
térre látogatókat

Az idei évben is megren-
dezték a Térségi Termék-
börzét, melyen a Tamási és 
a Dombóvári Járás 21 tele-
pülése vett részt, hogy be-
mutassa helyi termék kíná-
latát, bepillantást nyújtson 
az önkormányzatok érték-
teremtő tevékenységébe. 

Az érdeklődők a művelődési köz-
pont előtti rendezvénytéren felál-
lított standokon tekinthették meg 
szeptember 2-án, csütörtökön an-
nak a munkának az eredményét, 
melyet az önkormányzatok végez-
nek közfoglalkoztatási programjaik 
keretében. A kiállító települések kö-
zött volt Felsőnyék, Fürged, Gyulaj, 
Iregszemcse, Keszőhidegkút, Kis-
székely, Kocsola, Kurd, Lápafő, 
Magyarkeszi, Nagyszékely, Nagy-
szokoly, Ozora, Simontornya, Sza-
kály, Szárazd, Tamási, Tolnanémedi, 
Udvari, Újireg, Varsád. A kiállításon 
részt vevő települések a standokat 
saját maguk díszítették fel az ősz 
jegyében, már csak a látvány is cso-
dálatos volt. De nem csak a látvány-
ra helyezték a hangsúlyt, hanem az 
ízekre is: a kiállítók kóstoltattak és 
árusítottak is az általuk előállított 
termékekből. A térség adottságaiból 
adódóan a környéken a mezőgazda-
sági programelem a legnépszerűbb. 
Ezek a programok teszik lehetővé, 
hogy az önkormányzatok által üze-
meltetett intézmények konyháira 
friss, helyben megtermelt zöldségek 
és gyümölcsök kerüljenek. Folya-
matos növekedés figyelhető meg a 
termények feldolgozásában, egyre 
több település kívánja tartósítani az 
általa megtermesztett zöldség illet-
ve gyümölcsféléket. 
Porga Ferenc, a város polgármeste-
re beszédében elmondta: a 2011-től 
gyökeresen megreformált közfog-

lalkoztatási programok sikere mára 
vitathatatlan. Fontos megemlíteni 
azonban, hogy a programok indulá-
sához képest mára sok tekintetben 
megváltozott a helyzet. Munka-
nélküliségről már ebben a térség-
ben is csak papíron beszélhetünk, 

a statisztikai hibahatáron belül va-
gyunk. Nemcsak arról van szó, hogy 
ma már bármelyik munkavállaló ta-
lál akár a végzettségének megfelelő 
munkát, hanem valóságos munka-
erőhiány jelent meg olyan halmo-
zottan hátrányos helyzetű térség-
ben is, mint a Tamási kistérség. A 
közmunkások egyre nagyobb része 
talált, talál munkát: többségük az 
elsődleges munkaerőpiacon helyez-
kedik el. Ennek következtében egy-
re kevesebb a közfoglalkoztatott, 
egyre többen dolgoznak a magán-
szférában. Ráadásul ez a folyamat 
még nem ért véget, nem zárult le, 
ami örömteli dolog, mert az eredeti 
cél az volt, hogy a közmunkaprog-
ramokon keresztül vezessék vissza 
a munkavállalókat a munka vilá-
gába. Tamásiban 2016-ban 220-an 
dolgoztak közmunkásként, ma a 
létszámuk kevesebb mit 100 fő, de 
hasonló arányokról beszélhetünk a 
környező településeken is.
A rendezvényt színpadi programok 
is kísérték, volt jazz balett bemuta-
tó, és fellépett a Smooth Criminals 
Brass Band, a New Generations 
tánccsoport, a Pódium Táncstúdió, 
a Tücsök Zenés Színpad és a Pánt-
lika néptánc együttes. 

Idén is sokan látogattak ki a rendezvényre

Tamási standja a termékbörzén
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Emléktáblát is avattak a Budai Sportnapon
Buda városrész megújult 
közösségi terét avatták fel 
szeptember 2-án a Budai 
Sportnap keretein belül. A 
Schwáb Istvánné, Babi em-
lékére készíttetett emlék-
táblát is ezen a napon avat-
ták fel.

Kerékpáros ügyességi pályával, lég-
várral, arcfestéssel, akadályverseny-
nyel és emléktábla avatással várták 
az érdeklődőket szeptember 2-án a 
tamási Hunyadi téren. A terület egy 
TOP-os pályázat segítségével újult 
meg, ünnepélyes keretek között ad-
ták most át. - 2014 nyarán, amikor 
először indultam polgármesternek, 
eljöttem ide, és pont ezen a hely-
színen találkoztam a helyiekkel, 
akik közül nagyon sokan most is itt 
vannak – mondta beszédében Porga 
Ferenc, a város polgármestere. - Az 
volt a kérésük akkor, hogy ezt a teret, 
ahol most állunk, újítsuk fel. Azért 
is fontos a budaiaknak a Hunyadi 
tér, mert ez a legfontosabb közöségi 
helyszín ebben a városrészben: ide 
járnak beszélgetni, sportolni, itt tart-
ják minden évben a Budai Sportna-
pot. Amint lehetett, a tettek mezejé-
re léptünk, melynek eredményeként 
a tavalyi évben az itt élők birtokba 
vehették a felújított teret. Sportpá-
lya, játszótér, pihenőhely, sütő-főző 
hely is jutott a területre, melynek 
környékét szintén megújítottuk, fá-
kat, virágokat ültettünk. Igyekeztünk 
ennek a városrésznek a közterületeit 
is rendbe tenni, szociális bérlakáso-
kat újítottunk fel, három új lakást 
sikerült építeni, de megújultak jár-
dák, a Hunyadi utca és a Bajza utca 
aszfaltburkolata, vízelvezetők épül-
tek, és számos apró felújítás készült 
még. Megépült a Sportok Háza, ami 
korábban szintén egy rossz állapotú 

épület volt, ma már az itteniek javát 
is szolgálja. Örömmel számolok be 
róla, hogy még az őszi időszak során 
elkészül a Csokonai utca és a Hu-
nyadi tér közötti járdaszakasz, amely 
most rossz állapotban van, de forgal-
mas, így szükséges a rendbetétele. Ez 

a tér élhető, otthonos lett, amit min-
denki használ. Erre járok munkába 
és onnan haza, sokszor látom, hogy 
tele a tér, aminek nagyon örülök. 
Fontos hangsúlyoznom azonban, 
hogy ez felelősséggel is jár. Kérem, 
hogy vigyázzunk rá közösen, mi is 
megtesszük ezt, mint önkormányzat, 
de azt gondolom, hogy elsősorban 

az itt élőknek kell figyelni arra, hogy 
olyan maradjon, mint amilyen most. 
Arra a személyre is megemlékez-
tek a nap során, aki nagyon sokat 
tett azért, hogy a teret megálmodja. 
Schwáb Istvánné, Babi ötleteivel, 
javaslataival részt vállalt a kivitele-

zésben is. Munkájával, személyes 
példaadásával sokat tett a budai kö-
zösség felemelkedéséért, segítéséért. 
Emlékét nem csak a budaiak, hanem 
a tamásiak is megőrzik, így az ese-
ményen emléktáblát is avattak neki, 
melyet családjának tagjaival együtt 
lepleztek le.

Vélemény

Ma már tudom…

Tamási. Egy kisváros Tolna megye 
északnyugati részén. Lehet, hogy 
sokan csak ennyit tudnak a telepü-
lésről, de nekem már eddig is vala-
mivel többet jelentett. Elsősorban 
a sport, illetve a közélet területén 
szereztem ismerősöket, sőt bará-
tokat is az elmúlt két évtizedben, 
a termálfürdő pedig lányaim egyik 
legkedveltebb úticéljává vált. Ter-
mészetesen hallottam már a híres 
Tamási Lovas Napokról, és mint 
pedagógus, a Würtzről, a Vályiról 
és a Bériről is. Három hónappal 
ezelőtt ennyi kapcsolatom volt a 
várossal, aztán hirtelen felgyorsul-
tak körülöttem az események…
Nem voltam biztos benne, hogy jó 
döntést hoztam…

Ma már itt ülök a gimnázium 
igazgatói székében. Az elmúlt 
hetekben megismertem több 
intézményvezetőt, városvezetőt, 
plébánost, a sajtó munkatár-
sait, a fenntartó képviselőit, és 
ami számomra a legfontosabb, 
a kollégáimat. Remek, elhiva-
tott emberek vesznek körül, akik 
mindenben segítik a beilleszke-
désemet. Sok mindent meg kell 
még ismernem, de ma már tu-
dom, hogy jó döntést hoztam. És 
azt is tudom, hogy ez a nyugodt, 
családias hangulatú kisváros, itt, 
Tolna megye északnyugati ré-
szén, hamarosan a második ott-
honommá válik. 

Nagy Roland

Hivatalosan is átadták a felújított teret
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Elkészült a tamási kereszt az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus emlékére 

Az 52. Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresz-
szus emlékére az álla-
mi Gyulaj Erdészeti és 
Vadászati Zrt. az általa 
létesített és fenntar-
tott Miklósvári parker-
dejében az erdészek, 
vadászok tiszteletére 
épített és 2012-ben 
benedikált Szent Hu-
bertus erdei fakápolna 
közelében, festői kör-
nyezetben az erdei tó-
parton egy nagymére-
tű fakeresztet állított. 

A Gyulaj Zrt. részéről Gál László er-
dőművelési és közjóléti ágazatvezető 

vezetésével Vavra Zsolt, Mészáros 
Norbert, Balogh János és Bálint Atti-
la végezték a munkákat, amit K. Né-
meth Dezső ács és K. Németh János 

asztalos szakmai vezeté-
sükkel segítettek. A Gyu-
laj Zrt. hőgyészi terüle-
téről származó tölgyből 
készült 4 méteres fake-
resztet Bősz József darus 
emelte a tóparton a he-
lyére. A plébánia közös-
sége is képviseltette ma-
gát a kétkezi munkákban, 
mert a beton alaphoz az 
alapgödröt Szabó László, 
Kovács Zoltán, Gőbölös 
Péter, a Zrt. vezérigazga-
tója és fia, Gőbölös Ta-

más ásták ki. A tamási eucharisztikus 
emlékkereszt megáldási ünnepsége 
szeptember 21-én 11 órakor lesz a 
Miklósvári parkerdőben. 

Nagy Roland az új igazgató a gimnázium élén
Új igazgató került a Béri Balogh Ádám Katolikus Gim-
názium, Általános Iskola és Óvoda élére. Nagy Roland 
Dombóvárról érkezett, ahol szintén az oktatás területén 
tevékenykedett. Ahogy mondta: elhivatott tantestület-
be érkezett meg, amelynek tagjaival a korábbi hagyo-
mányokra építve, azokat megújítva kívánnak közösen 
tovább dolgozni.  

• Mesélne egy kicsit arról az út-
ról, ami elvezetett odáig, hogy 
most a helyi gimnázium igazgató-
jává vált?
 – Tanári pályámat 2000-ben kezd-

tem el, Szombathelyen végeztem 
magyar nyelv és irodalom, vala-
mint művelődésszervező, kulturá-
lis menedzser szakon. Huszonegy 
éven keresztül ugyanabban az in-
tézményben dolgoztam, a dombó-
vári Esterházy Miklós Szakképző 
Iskolában, ahol magyar nyelvet és 
irodalmat tanítottam. Közben el-
végeztem a magyar nyelv és iroda-
lom szakos bölcsész szakot, ekkor 
lettem középiskolai tanár, majd 
közoktatás vezetői képesítést sze-
reztem. Néhány éve már érlelődött 
bennem a gondolat, hogy ha akad 
olyan lehetőség, ami kicsit más, ki-
csit több mint az eddig megszokott, 
akkor nem zárkózom el előle. Nem 
kerestem tudatosan a lehetősé-
get, de bevallom, vártam, hogy egy 
megtaláljon. Mindig próbálkoztam 
az iskola mellett más területen is te-
vékenykedni, voltam önkormányza-
ti képviselő két cikluson keresztül, 
illetve a dombóvári önkormányzat 
Humán Bizottságának voltam el-
nöke és tagja, így ráláttam többek 
között az oktatási területre is. A 
tamási gimnázium igazgatói pozí-
ciójára nem pályáztam, sőt, nem is 
tudtam, hogy van ilyen lehetőség. A 
Pécsi Egyházmegye püspöke, Fel-
földi László keresett meg a dom-
bóvári katolikus általános iskola 
vezetője, valamint Hegedüs János 
plébános úr javaslatára, aki Tamá-
siból érkezett hozzánk Dombóvár-
ra. Így indult meg közöttünk egy 
megbeszélés sorozat. Felvázolták a 
helyzetet, én pedig nem zárkóztam 
el a lehetőségtől, melyre felkértek, 
valójában egy olyan helyzetet te-
remtettek, amelyre nem tudtam, és 
nem is akartam nemet mondani. A 
pályázatomat természetesen meg-
írtam, nem volt egyszerű feladat, 
hiszen személyesen nem ismertem 
a körülményeket, ám végül elfogad-

ták az általam készített anyagot, és 
így kerültem Tamásiba. 
• Milyen volt ide megérkezni?
 – Azt kell mondanom, hogy egyál-

talán nem volt olyan aggódásmen-
tes, fesztelen nyaram, mint ahogy 
azt eddig megszoktam. Tudtam, 
hogy augusztus közepén meg kell 
jelennem a tantestület előtt, és el-
engedhetetlen, hogy a legalapve-
tőbb dolgokkal, a humánerőforrás-
sal, a tárgyi környezettel alaposan 
megismerkedjek. Nem könnyítette 
meg a helyzetemet - bár egyben ki-
hívást és motivációt is jelent -, hogy 
ez egy olyan intézmény, ahol óvo-
da, általános iskola és gimnázium 
is működik, ráadásul három külön 
telephelyen, emellett egy óriási be-
ruházás elején is állunk. A megér-
kezésem ismerkedéssel, beszélgeté-
sekkel, tárgyalásokkal indult, és ez 
tulajdonképpen a mai napig tart. Az 
iskola két igazgatóhelyettesét minél 
gyorsabban meg akartam választani, 
ám igazából ez nem volt nagy kér-
dés számomra; a jelenlegi helyette-
sek maradtak, akik rutinosak, több 
éve együtt dolgoznak, bízom is a 
munkájukban. A plébános úrral is 
találkoznom kellett, aki szintén új a 
városban, az egyházi fenntartás mi-
att vele is folyamatos kell, hogy le-
gyen a kapcsolattartás. Megnéztem 
az általános iskolásokat, polgár-
mester úrral, alpolgármester úrral 
folytattam hosszabb beszélgetést. 
Az első tapasztalataim Tamásiban 
nagyon pozitívak. Természetesnek 
veszem, hogy a kezdeti bizalom az 
irányomba a nyár során nem épül-
hetett még ki, de törekszem arra, 
hogy ez gyorsan megtörténjen. Az 
intézmény korábbi igazgatója, Pé-
csi Gábor rendkívül korrekten vi-
szonyult a kinevezésemhez, nagyon 
sokat segít az iskola mindennapi 
életével kapcsolatosan. Köszönöm 
neki, hogy támogat, és minden se-
gítségét felajánlotta, erre én több 
területen számítok is. Bármely dol-
gozó hozzáállása pozitív egyébként, 
egy elhivatott nevelőtestülettel van 

dolgom, akik akarnak tanulni, ké-
pezni magukat, akik az osztályok 
oktatását, nevelését minél maga-
sabb szintre kívánják helyezni. Nem 
meglepetés, de mégis megerősítés 
és pozitív töltet számomra, hogy 
így állnak hozzá a munkához. Kezd 
elpárologni belőlem az az aggoda-
lom, amely átszőtte a napjaimat az 
elmúlt hetekben, eddig még mindig 
pozitív érzésekkel tudtam autóba 
ülni és hazamenni.

• Egy olyan intézmény élére állt, 
amely rendelkezik már kialakult 
hagyományokkal, szokásokkal. 
Mennyire lehet, mennyire kell 
ezekhez hozzányúlni?

 – Az én pályázatom egyik mot-
tója az volt, hogy „Hagyomány 
és megújulás”. Egyelőre a hagyo-
mányon van a nagyobb hangsúly. 
Nagy múltú intézményről beszé-
lünk, melynek szokásai, értékei, 
gyökerei adottak. Az idei mun-
katerv is ebben a szellemben ké-
szült, azok a hagyományos iskolai 
rendezvények, ünnepek, speciális 
programok, melyek a bérire jel-
lemzőek, beleépítve a hitélettel 
kapcsolatos kérdéseket, melyeket 
egyeztettünk Csibi Imre atyával, 
mind-mind követik a hagyomá-
nyokat. Elfogadtam, amiket a pe-
dagógusok javasoltak, akik jelenleg 
sokkal jobban átlátják a minden-
napokat nálam. A megújulást arra 
értettem, hogy mindezek persze 
megjelenhetnek új köntösben is. 
Azt gondolom, hogy az iskolának 
kellene egy olyan arculatot adni, 
ami igazán bérissé teszi, most úgy 
látom, hogy nincs ilyen. Nyilván én 
menedzser szemlélettel közelítem 
meg a helyzetet, de gyakorlatilag 

erről van szó: a piacon az iskolát el 
kell adni. Minimum ezt a tanulói 
létszámot tartani szeretném, de in-
kább növelni. Ez olyan marketing 
tevékenységet kíván, ami sokkal 
intenzívebb, mint a korábbi évek-
ben volt. Jelen kell lenni a helyi, 
környékbeli, megyei médiákban, és 
természetesen a közösségi médi-
ákban is. Ezen a területen arculat-
váltásra, megújulásra van szükség. 
A partnerkapcsolatok erősítését 

látom még kulcsfogalomnak; az 
egyházmegyével, önkormányzattal, 
általános iskolákkal, diákokkal és a 
szülőkkel. Olyan kapcsolatot sze-
retnék kialakítani, ami még inkább 
markánsabbá tudja tenni a helyze-
tünket, ami arra irányulhat, hogy a 
diákokat jobban ide tudjuk vonza-
ni. Fontosnak érzem a közösség-
építést is, korábbi munkahelyemen 
azt tapasztaltam, hogy jó hangu-
latban lehet jó munkát végezni. 
Olyan hangulatú közösség kiala-
kítása lenne a legfontosabb, mely 
átragad a diákokra, és az ő mun-
kájukat is jobban tudja motiválni. 
• Mik a tervek a jövőre nézve?
 – Ebben az esetben rövid távú, kö-

zéptávú és hosszú távú tervekről is 
lehetne beszélni, de egyelőre mind-
egyikről nehéz. A következő egy 

évről azért nehéz beszélni, mert a 
mindennapok feladatai határoz-
zák meg, hogy mi történik egy in-
tézmény életében. A hosszú távú 
tervekről azért nehéz, mert a tár-
sadalmi, demográfiai változások 
olyan körülményeket hoznak, ame-
lyekhez egy iskolának folyamatosan 
alkalmazkodni kell. Nem tudjuk, 
hogy mire számíthatunk akár csak 
öt év múlva. Maradnak tehát a kö-
zéptávú elképzelések, talán ezek a 
legkonkrétabbak. Azt látom 3-4 
év múlva, hogy az általános iskolai 
képzésben már nyolc évfolyammal 
rendelkezünk. Látok egy olyan álta-
lános iskolát, amely nyolc osztállyal 
rendelkezik, ez nagy eséllyel új tag-
intézményvezetőt, vagy egy újabb 
igazgatóhelyettest vonz magával, 
aki csak az általános iskola ügyei-
vel foglalkozik. Látom azt a beru-
házást, melynek végén pár év múlva 
egy olyan komplex intézmény ké-
szül el, ami lehetővé teszi azt, hogy 
egy telephelyen működjön minden 
tagintézmény. Jelenleg 320 gimna-
zista, körülbelül száz általános isko-
lás és száz óvodás jár hozzánk, azt 
látom, hogy pár év múlva ez akár 
700 főre is nőhet. Látok egy olyan 
iskolát, amelynek arculata van, és 
esetleg nem csak a vonzáskörzet 
tanulóit hozza el hozzánk, hanem 
a távolabbról érkező diákoknak is 
szimpatikus lehet. Tudom, hogy 
olyan magas szintű a nyelvi és in-
formatikai képzés nálunk, hogy ez 
egyáltalán nem távoli álom. Ezzel 
kapcsolatosan a kollégiumot is nép-
szerűsíteni kell, amely most jelen-
leg alacsony létszámmal működik. 
Olyan iskolát látok magam előtt, 
amely folyamatosan fejlődik, figyeli 
a pályázati lehetőségeket, keresi az 
anyagi forrásokat; hogy olyan in-
tézménnyé válhasson, amely vonzó 
a gyermekek és szüleik számára – 
mert mégiscsak ők a legfontosab-
bak az egész rendszerben. 

Nagy Roland augusztus elején kezdte meg munkáját
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Fesztiváli hangulat a rendezvénytéren
Két napon át tartottak Tamásiban a Szüreti Napok: pén-
teken a boroké, a baráti beszélgetéseké volt a főszerep, 
míg a szombati nap a hagyományok jegyében telt, este 
fergeteges koncertekkel.

A tavalyi kihagyás után idén vég-
re megrendezhették Tamásiban a 
Szüreti Napokat. Azt, hogy a ren-
dezvényre mennyire volt igény a 
lakosság és az ide látogatók részé-
ről, mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy pénteken és szombaton is be-
népesült a Túrmezei Erzsébet ren-
dezvénytér. – Ha lehet, akkor még 
nagyobb lelkesedéssel készültünk 
az idei Szüreti Napokra, hiszen alig 
vártuk már, hogy egy igazi nagy ren-
dezvényen is együtt lehessen a város 
közössége. Kiváló időjárást is sike-
rült kifognunk, igazi utónyári na-
pokat élhettünk meg a két nap alatt 
– mondta a művelődési központ 

igazgatója, Czink Judit. - Nagyon 
sokan látogattak ki a térre, ez azt 
igazolja, hogy talán jól választottuk 
meg azokat a programokat, amiket 
az itt élőknek és a környékbeliek-
nek szántunk, ám nagy örömünk-
re sokan jöttek az ország távolabbi 
pontjairól is. Az egész rendezvény 
alapja nyilván a bor, pénteken a 
Tolnai Borok Éjszakája elnevezésű 
programmal kezdtünk. Öt évvel ez-
előtt, amikor kitaláltuk, hogy legyen 

egy ilyen éjszaka, arra gondoltunk, 
hogy az első napot szervezzük ki-
csit csendesebbre. Olyan értelem-
ben csendesebbre, hogy este kez-
dődjenek a programok, és inkább a 
baráti beszélgetéseké, a borozgatásé 
legyen a főszerep, de természetesen 
koncerttel is kiegészítve, így idén a 
Belmondo zenekar lépett fel a sza-
badtéri színpadon. Őket Kéméndi 
Tamás harmonikaművész és Gráf 
Vivien énekesnő követte, egészen 
éjfélig tartott a program, kellemes 
hangulatban telt. Gondoskodtunk 
arról, hogy akik isznak, azok enni 
is tudjanak, finom falatokat lehetett 
vásárolni a téren. Az elmúlt évekhez 

képest annyiban módosítottunk a 
szervezés során, hogy magának a 
térnek a területét szabadon hagy-
tuk, hiszen tudtuk, hogy sok érdek-
lődőre számíthatunk. A művelő-
dési központ és a könyvtár között 
borudvart rendeztünk be, nagyon 
készültünk rá, új dekorációt, párná-
kat helyeztünk el, és nagy álmunk 
volt, hogy borospalackokból tudjuk 
megvalósítani azokat a hangulatos 
fényfüzéreket, amiket láthattak a 

résztvevők. A szombati nap mindig 
a hagyományoké, most is feleleve-
nítettük a régi szüreti felvonulások 
hangulatát. Megkerestük azokat a 
civil szervezeteket, intézményeket, 
akikről úgy gondoljuk, hogy jelen-
tős szereplői a város életének, legye-
nek azok kulturális, művészeti, vagy 
sportéletben szerepet játszó közös-
ségek, és velük együtt vonultunk fel. 
A megye kiváló művészeti együtte-

sei vonultak velünk, például a Bo-
gyiszlói zenekar, vagy a Sióagárdi 
Hagyományőrző Néptánccsoport, 
az egyes megállókon az ő produk-
cióikat is élvezhettük. A rendez-
vénytérre visszaérve színpadi prog-
ramokkal vártuk a látogatókat, este 
pedig a Zenevonat koncertre került 
sor az LGT sztárjaival, nagyon nagy 
sikerük volt és nagy tömeg előtt ját-
szottak. 

A két napos rendezvényt a Mid-
night Boogie zenekar utcabálja zár-
ta.  Ahogy egyéb programjaink so-
rán, most is érzékelhető volt, hogy a 
hosszú bezártság után mennyire jól 
esik mindenkinek az együtt töltött 
néhány óra, néhány nap, és minden-
ki talán egy kicsit felszabadultabb 
hangulatban jött el a rendezvény-
térre, és nagy örömünkre jól érezte 
magát. 

Ünnepi Könyvhetet tartottak Tamásiban is
Az Ünnepi Könyvhét a kor-
társ magyar írók legna-
gyobb szabadtéri ünnepe, 
fesztiválja, amikor az iroda-
lom, a könyvkiadás, az író 
és az olvasó találkozhat.

Nagy Istvánné

Országszerte könyvbemutató-
kat, dedikálásokat rendeznek 
ezeken a napokon, s mint tud-
juk, központi helyszíne a bu-
dapesti Vörösmarty tér. Idén 
a könyvhetet 92. alkalommal 
ünnepelhettük, rendhagyó 
időpontban, szeptember 2-5 
között. A könyvhét alkalmat 
ad arra, hogy helybeli olva-
sóink is találkozzanak kortárs 
szerzőkkel, akár kedvenc író-
jukkal. Vendégkönyvünk be-
jegyzéseit böngészve az első 
megünnepelt könyvhét nyomát 
1974-ben találtuk, amikor Tamás 
Menyhért és Jancsó Adrienn voltak 
a meghívott vendégek. Azóta folya-
matosan szervezzük ezt a könyves 
ünnepet. Az évtizedek alatt többek 
között a következő meghívott ven-
dégekkel találkozhattak a tamási 
olvasók: Lőrincz L. László, Mol-

dova György, Lázár Ervin, Nagy 
Bandó András, Lackfi János, Kákics 
együttes, Nógrádi Gábor, Ugron 
Zsolna, Fábián Janka, Endrei Judit, 
Háy János, Döbrentey Ildikó, Le-
vente Péter.
Idén vendégünk volt Sándor Anikó 
író, életvezetési tanácsadó, aki Min-
denkinek megvan a maga Caminója 

címmel utazásra, lélekutazásra hívta 
a közönségét. Az írónő elmondta, 
hogyan jutott el arra a pontra, mi-
kor feladta korábbi sikeres életét, 
hogy anyagilag szerényebb, de em-
berileg gazdagabb életre cserélje.
Budai Lotti írónő a 18-19. század 
korába kalauzolta a közönséget 
kultúrtörténeti, öltözködés-és vi-

selkedéstörténeti vetített képes elő-
adásával. Az írónő Rizsporos hét-
köznapok című könyvsorozata az 
öt éve elindított, több mint 12 000 
követővel rendelkező azonos című 
blogja alapján íródott. A gazdagon 
illusztrált kötetek az ott megjelenő 
alapos kutatómunka után megírt 
tartalmak kiegészítése és újragon-

dolása után születtek, egyszer-
re szórakoztatnak és közelebb 
hozzák, átélhetőbbé teszik a 
történelmet az olvasó számára.
Október elején az Országos 
Könyvtári Napok keretében R. 
Kelényi Angelika írónő lesz a 
vendégünk, akinek romantikát 
és cselszövést nem nélkülöző, 
korhű történelmi háttérbe he-
lyezett regényei igen népszerűek 
olvasóink körében. A  Hazajá-
ró  című turisztikai-honismereti 
televíziós magazinműsor célja 

a Kárpát-medence természeti, kul-
turális értékeinek, történelmi em-
lékeinek és az ott élő magyarok 
mindennapjainak a megismertetése. 
Két szereplője, Kenyeres Oszkár és 
Jakab Sándor is vendégeink lesz-
nek. A gyerekeknek a Lóca együttes 
koncertjével kedveskedünk. 

A felvonulás végállomása a rendezvénytér volt

A Pántlika néptánc együttes is fellépett

Sándor Anikó előadását nagy érdeklődés 
övezte

Minőségi borokat keresnek 
már az emberek

Negyvenhat borral készült a Tol-
nai Borok Éjszakájára és a Szüreti 
Napokra a Tolnai Borút Egyesü-
let. Fehéret, vöröset, rosét is hoz-
tak, szárazat, félszárazat, édeset, 
testeset is választhattak a borked-
velők, a paletta nagyon színes volt. 
- Főként az egyesületi tagjaink 
borait hoztuk el, és nagyon fon-
tos szempont volt, hogy mindenki 
kedvére tudjunk tenni, mindenki 
megtalálhassa a számára legmeg-
felelőbbet – fogalmazott Schrenk 
Tamás, a Tolnai Borút Egyesület 

elnöke. – Ez alkalommal a félédes 
borok fogytak a legjobban, és ter-
mészetesen tarolt a roséfröccs, hi-
szen nagyon jó idő volt, ilyenkor 
pedig az a sláger. Érdekes, szom-
bat reggel pont azt fogalmaztam 
meg magamnak, hogy honnan 
indultunk, és hova jutottunk. Hat 
éve kezdtük meg a munkát itt 
Tamásiban, a célunk a borkultú-
ra fejlesztése volt. A péntek este 
óriási meglepetés volt, eljutottunk 
oda, hogy az emberek már nem 
a mennyiséget tartják fontosnak, 

hanem a minőséget. Tudnak vá-
logatni, véleményt mondani a bo-
rokról, tudatosan kóstolni, szóval 
nagyon jó irányba haladunk. A 
következő lépés részünkről egy 
borbírálói tanfolyam szervezése 
lesz, amire várjuk a borkedvelő, a 
borászat iránt érdeklődők jelent-
kezését, mert hiszem, hogy Ta-
mási megérett a folytatásra. Az 
egyesületünk egyébként stabilizá-
lódott, már szekszárdi borászok is 
tagjaink, fejlődünk folyamatosan. 
A következő év, ha vége ennek a 
pandémiás időszaknak, arról szól 
majd, hogy a Tolnai Borút Egye-
sület a megyehatáron túli terüle-
tekre is átlép. 
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„Igényekkel, reményekkel, vágyak-
kal fogadtak az itteni emberek”

Ahogy arról előző lapszá-
munkban beszámoltunk, 
Felföldi László megyéspüs-
pök Mágocs korábbi plébá-
nosát, Csibi Imrét Tamásiba 
helyezte át, és megbízta a 
helyi katolikus intézmények 
püspöki biztosi szolgálatá-
val is. Imre atya augusztus 
elején meg is érkezett váro-
sunkba, szerkesztőségünk 
is meglátogatta a plébáni-
án, hogy az újság hasábjain 
keresztül bemutathassuk őt 
a lakosságnak. 

• Váratlanul érte az áthelye-
zése Tamásiba?
 – Nagyon váratlan volt, be-

vallom. Az a szokás az egy-
házmegyében, hogy min-
denki, aki szeretne elkerülni 
korábbi helyéről bármi oknál 
fogva, április végéig jelezhe-
ti. Én nem jeleztem, éppen 
ezért nem is számítottam rá, 
hogy püspök atya bevesz az 
áthelyezendők sorába. Fontos 
megemlíteni azonban, hogy 
ha nem a papnak a kérésére, 
akkor az egyházmegye érde-
kei szerint hoznak ilyen sze-
mélyi döntéseket. Mivel az 
egyházmegye más területén 
történtek előre nem látható 
változások, ilyenkor beindul 
a dominóelv, vagyis megyünk 
egymás nyomában, és betöltjük a 
betöltendő helyeket. Így kerültem 
én is ide, Tamásiba. Előtte Mágo-
cson szolgáltam 9 és fél évig, azelőtt 
pedig Máriagyűdön, szintén 9 és 
fél évig. Mágocson a maga kétezer 
fő körüli lakosságával megvolt az a 
lehetőség, hogy egy hagyományo-
sabb, vallásosabb közösségben ta-
lálhassam meg azokat a módokat, 
lehetőségeket, melyekben elfogad-
nak, amelyben megpróbálunk egy-
fajta közös munkát felépíteni, és az 
ottani közösség ebben társsá vált. 
Mindenkit ismertem, vagy tudtam 
legalább a keresztnevét, ám most ez 
kezdődik elölről, egy újabb közös-
ségben. Onnan kilépni, ide belépni 
azzal is jár, hogy az ottani kötelékek 
megnyúlnak, elszakadnak, itt pedig 
a vadonatújakat most kezdjük ösz-
szekötni. 
• Hogy fogadta az itten közösség?
 – Sok igénnyel, vággyal, reménnyel 

fogadtak az itteni emberek. Mivel 
a nyár közepén érkeztem, tudom, 
hogy ilyenkor sokan nincsenek itt-
hon, így a mai napig sok új arccal 
találkozom. Nincs átfogó képem 
még arról, hogy mely közösségek, 
lelkiségi mozgalmak működnek 
Tamásiban. Hogy igény van az én 
jelenlétemre, azt leginkább az mu-
tatja, hogy sokan keresnek meg, 
nem unatkozom, valószínűleg nem 
is nagyon fogok, és ez így van jól. 
Örömömre szolgált, hogy a temp-
lom búcsúján már itt lehettem, bár 
igazából csak tettem a dolgomat, 
hiszen egy búcsúban a papnak a 
feladata a kegyelmi, lelki vonatko-
zásokhoz kötődik. Ennek kapcsán 
a plébánián volt egy családi nap 
is, melynek szervezésében én még 
nem tudtam részt venni, tulajdon-
képpen csak megérkeztem bele, de 

örültem annak, hogy sokan részt 
vettek rajta. Az augusztus 20-ai ke-
nyérszentelés pedig az első megjele-
nésem volt a város közössége előtt; 
remélem, hogy az a pár gondolat, 
amit elmondtam, eljut az emberek-
hez, és nem csak a fülükig, hanem 
belsőbb szférákba is.
• Milyen tervei, elképzelései van-
nak?
 – Bár ez elsőre furcsán hangoz-

hat, mégis azt kell, hogy mond-
jam: nincsenek tervek, elképzelé-

sek. Amikor még tanonc voltam, 
mindig azt mondták az öreg atyák, 
hogy legalább egy évet várj, és nézz, 
hogy lásd, ismerd meg a közössé-
get, és csak utána cselekedj. Sajnos 
ezt mindenben nem lehet megfo-
gadni, kisebb változások már tör-
téntek itt is a miserendben, vagy a 
szertartások rendjében, de a nagy 
dolgokra azt gondolom, várni kell. 
Várni, hogy majd Tamási megmu-
tatja, mire van igény, és talán az is 
megmutatkozik, hogy mire lesz le-
hetőség. Hiába akarok én ugyan-
is dolgokat, ha az emberek mást 
szeretnének. Sokkal egyszerűbb, 
és észszerűbb felmérni azt, hogy 
milyen igények, vágyak, remények 
vannak, és hogy ezekből miket le-
het, miket érdemes megvalósítani. 
Az, hogy merre kell és lehet elmoz-
dulni, az az itt élő embereken múlik. 
Az egyház feladata, alapvető külde-
tése, hogy Jézus Krisztust hirdes-
se. Minden, amibe bele lehet, vagy 
szeretnénk majd kezdeni, az ennek 
lesz alávetve. Sokfelől megkerestek 
különböző lehetőségekkel, igények-
kel, ezeket meghallgatom, feljegy-
zem, és várok. Nézelődök, sokfelől 
igyekszem befogadni azt, hogy ed-
dig mi hogyan zajlott itt, mert arra 
lehet építeni, és fel kell mérni köz-
ben azt is, hogy mit lehet elkezdeni, 
végbe vinni. 
• Mennyiben mások az itteni fel-
adatai azokhoz képest, amiket ko-
rábban végzett?
 – Leginkább szerkezetileg más. 

Mágocshoz hét falu tartozott, Ta-
másihoz három. Ugyanakkor itt 
élnek csak a városban nyolcezren, 
ott pedig összesen a nyolc telepü-
lésen nem voltak ötezren. Az egy 
aprófalvas szerkezet volt, itt pedig 
a távolságok nagyobbak az egyes 

települések között. A helyi gimná-
ziumban püspöki biztosi kinevezést 
is kaptam, amely azt jelenti, hogy 
direkt módon nem avatkozom be az 
intézmény életébe, inkább egyfajta 
lelki vezetőként kell jelen lennem. 
Az itteni katolikus általános isko-
la, óvoda és gimnázium lelki prog-
ramjait kell szerveznem, vezetnem, 
ezekben megtalálni a lehetőségeket 
az intézmények vezetőivel. Kihívás 
lesz, azt gondolom, és ez kellőkép-
pen motivál is engem. 

• Biztosan elképzelte, hogy 
milyen közösséget szeretne 
építeni. Mikor lenne elége-
dett az itteni munkájával, 
életével?

 – Ha olyan közösséget tud-
nék építeni, amely hívő, ka-
tolikus. Önmagában ez per-
sze nem sokat mond, pedig 
mégiscsak erről szól az egész. 
Arról, hogy aki eljön a temp-
lomba, az azért jöjjön, mert 
neki van rá igénye, nem azért, 
mert szokás vagy hagyomány 
írja ezt elő. Sok vonatkozás-
ban ezek néha a legnagyobb 
akadályaink, úgy gondolom. 
Az idősebb korosztály fejé-
ben, minden bántás és sér-
tés nélkül mondom, azok a 
szokások rögzültek, amik-
ről úgy gondolják, hogy ez 

hozzá tartozik a hívő élethez. 
Nagyon sokszor pont ezek válnak 
akadállyá, hiszen amennyiben ezek 
segíthetnek, annyiban az utunkat 
is állhatják. Ameddig ez szokás, 
addig megtesszük, amennyiben 
pedig már nem, abból nem moz-
dulunk. Nem látjuk, hogy az egy-
házban valami más, valami több 
is elfér; hogy az egyház retten-
tően sokszínű is lehet! Tamásiban 
a területalap a meghatározó: egy 
település, egy plébánia, egy plébá-
nos. De ettől függetlenül itt is le-
het olyan sokszínűséget létrehozni, 
amelyben nem csupán a hagyomá-
nyos értékrendet felvállaló közös-
ségek lehetnek jelen, mint például 
a rózsafüzér társulat, vagy a bázis 
imaközösség, hanem jelen lehet 
élő módon a cserkészet, különböző 
házas-családos mozgalmak közös-
ségei, vagy épp ifjúsági közösség, és 
megjelenhetnek különböző lelkisé-
gi mozgalmak is. Azt tudom mon-
dani, ha majd egyszer eljön az ideje 
annak, hogy átadjam az utódom-
nak a közösséget, akkor legalább 
egy annyira élő közösséget szeret-
nék magam mögött hagyni, mint 
amilyet átvettem. Nem a megtartás 
az elsődleges cél, nem a megvédése 
annak, ami van, hiszen Jézus nem 
azt mondta az apostolainak, hogy 
menjetek, és védjétek meg a hitet, 
hanem a hit hirdetésére bíztatta 
őket. Bízom abban, hogy legalább 
annyit el tudok érni, hogy azok he-
lyére, akik bármilyen oknál fogva a 
közösségből távoznak, történjen ez 
természetes úton, költözéssel, vagy 
netán úgy, hogy elhagyják a hitet, 
azok helyére érkezzenek legalább 
ugyanannyian, ha nem többen. Kí-
vánom, hogy a közösség gyarapod-
jon, lélekszámban is, de lelkületben 
mindenképpen.

A Messzi István Emlékversenyen 
bizonyíthatott a súlyemelő

Fenyő Dániel, a Tamási 
Koppány Sportegyesület 
junior sportolója augusz-
tus 14-én a Messzi István 
Emlékversenyen vett részt 
a legendás súlyemelőről el-
nevezett kecskeméti Sport-
csarnokban. 

Bachmann Béla

Dani felkészülése jól sikerült, jó for-
mában érkezett, ami a korábbi hul-
lámzó teljesítmények után most 
eredményben is mutatkozott: kirob-
banó formában versenyzett, robbané-
konyabb, klasszisokkal energikusabb 
gyakorlatokat hajtott végre. Szakítás-
ban 114 kilós kezdés után a 118 kiló 
is három fehér lámpás gyakorlat volt, 
harmadik gyakorlata, a 120 kg már 
nem volt jó, pedig ezt a súlyt edzé-
sen is teljesítette. Dani a lökésben jól 
teljesített, a 143 kilós jó kezdést 148 
kg követte, majd harmadikra a 151 
kilós országos csúcs következet, ám 
ez most kifogott rajta, de csak idő 
kérdése és sikerül. Elsődleges cél az 
egyéni csúcs volt, amit szakításban, 
lökésben és összetettben is teljesí-
tett, a 73 kilós súlycsoportban a do-
bogó legfelső fokára állhatott, egyben 
a verseny legjobb junior versenyzője 
lett. Úgy gondolom, hogy a 266 kilós 
eredményben bőven van tartalék, ám 
az igazi csúcsok még vissza vannak. 
Dani technikailag az ország egyik 
legfelkészültebb versenyzője. Kiemel-
kedő tehetség, fényes jövő előtt állhat, 

kiemelt támogatásra lenne szüksége. 
A Magyar Súlyemelő Szövetség és a 
Sport XXI. Program támogatásával 
egyesületünk három sportolója része-
sült edzőtábori támogatásban. Kocsi 
Gábor tini országos bajnok, Lőrincz 
Dávid és Orsós Máté a serdülő baj-
nokság bronzérmesei. A tábor hasznos 
volt, sokat fejlődtek a sportolóink az 
augusztus 16-tól 20-ig tartó napkö-
zi jellegű táborban. Köszönjük Szabó 
Józsefnek és a Relax csapatának az ét-
kezésünk igazán remek szolgáltatását!

Augusztus 20-án mutatkozott be a városnak az 
új plébános

Huszonharmadik alkalommal ren-
dezték meg a Tolerancia Napot

A rácvölgyi Roma Közösségi Ház területe adott otthont 
a nagy múltú, hagyományokkal rendelkező rendez-
vénynek augusztus 7-én, melyen ezúttal is sokan vettek 
részt.

A nap során a szervezők renge-
teg programmal várták a hozzá-
juk érkezőket. Lezajlott többek 
között a Roma Ízek Bográcsmes-
tere főzőverseny, ezt már tizedik 
alkalommal tartották meg a To-
lerancia Nap keretein belül. Idén 
11 csapat mérte össze tudását, a 
bográcsmester ezúttal Baloghné 
Petrovics Izabella lett kiváló vad-
pörköltjével. A második helyen 
Orsós Józsefné Irma végzett, aki 
babgulyást készített, míg a dobogó 
harmadik fokára Kalányos Ferenc 
állhatott fel, aki csülkös-pacalpör-
költet főzött.
Brandt Róbert, a Tamási Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke lapunknak beszámolt arról is, 
hogy az idei évben – a korábbiak-
hoz hasonlóan - átadták az év ta-
nulói díjakat. Elismerést vehetett ár 
Brandt Bianka Mónika, a Béri Ba-
logh Ádám Katolikus Gimnázium 
végzős tanulója, aki kiváló tanul-
mányi eredményt ért el, iskolájában 
neki ítélték a Béri érmet, valamint 
sikeresen felvételizett a jogi egye-
temre. Díjat vehetett át Gál Arnold 
Zoltán, Orsós Patrícia, Szépvölgyi 
Jázmin és Takács Bianka, ők mind-
annyian a Würtz Ádám Általános 
Iskola tanulói. 

- A rendezvényünkön körülbelül 
800-1000 fő közötti vendég vett 
részt, igen színvonalas Tolerancia 
Napon vagyunk túl – fogalmazott 
Brandt Róbert. - A hozzánk érke-
zőket színpadi műsor is várta, au-
tentikus zenekarok, tánccsoportok 
és populáris előadók is láthatók vol-
tak. A Tamási Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat nevében köszönöm 
az önkéntes szervezők munkáját, 
köszönjük a helyi vállalkozók, vala-
mint fő támogatóink támogatását is, 
köszönettel tartozunk a Társadalmi 
Esélyteremtési Főigazgatóságnak, 
Tamási Város Önkormányzatának, 
a Tamási Caritas Egyesületnek és 
az Almási Építőipari Kft-nek.
Az est sztárvendége ezúttal Lejla 
volt, aki alaposan megénekeltette 
és megtáncoltatta a közönséget. 
Az idei rendezvényt a hagyomá-
nyos szabadtéri bál zárta Tallárral 
és zenekarával. 
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Futballaugusztus
Fiatalítás és meglepetések augusz-

tusban a Tamási labdarúgásban
Megye I-es csapatunk új edzője, 
Illés Dezső számára talán a leg-
mozgalmasabb volt 2021 futballau-
gusztusa. Klubunknál is - átigazo-
lási szezon lévén -, játékosok voltak 
próbajátékon, többen távoztak és 
maradtak, de U19-es bajnokaink 
révén szinte minden fiatal lehetősé-
get kapott a bizonyításra az edző-
mérkőzéseken. Edzőnk türelmet 
és megértést kért mindenkitől: „új, 
fiatalabb csapat és játékstílus, mely 
(majd) nem biztos, hogy nem pá-
rosul jó eredménnyel, de hosszú tá-
von…”. E mérkőzések eredményei 
nem irányadók, de jól szolgálták 
a felkészülést. Néhány eredmény: 
győzelem a Juta (Somogy m. I. o. 
9. helyezett, 6-0), döntetlen Sárbo-
gárd (Fejér m. I. o. 4., (2-2) ellen, 
vereség Nagymányoktól (M. II. o. 
bajnok, 2-1). A keretszűkítés elle-
nére bármikor jó lehetőség kínál-
kozik U19-es fiataljaink számára 
bármelyik mérkőzésre „beugrani” a 
már ismert edzőhöz, és alkalmazni 
a már kialakított játékrendszert. A 
fiatalítás és nagy játékosmozgás mi-
att a szakma a 10 csapatos bajnok-
ság alsó harmadába várja az idény 
végére csapatunkat.
E csapat látogatott Tevelre a megye 
bajnokság első fordulójában, melyen 
ki-ki mérkőzésen 0-0-s döntetlen 
született. Ezt követően a várako-
zásokkal ellentétben a bajnokesé-
lyes Bölcske (Barics Péter egykori 
edzőnk, és a Benke Viktort és Far-
sang Patrikot felvonultató) csapat el-
len magabiztos 2-1-es (Ignácz József 

2 gól) győzelmet aratott, Patrik tisz-
teletteljes egyenlítése ellenére, mely 
eredmény mindenkit meglepett 
- leginkább a kiváló, magabiztos és 
mezőfölényes játékunk miatt. Ezért 
is volt meglepő az újabb bajnokesé-
lyes Bonyhád látogatása, mely mér-
kőzést egy fiatal villámigazolás dön-
tött el a 92. percben, 2-1-re (Sólyom 
Bence). Reméljük, hogy minden 
játékosunkra számíthatunk az őszi 
idényben, és U19-es bajnok után-
pótlásunkra is, a keret: Pintér Attila, 
Papp Gábor, Kollár Attila, Teszler 
Roland (Tevelről), Bognár Ferenc, 
Orosz Ádám, Horváth, László, 
Horváth Krisztofer, Kierdorf Erik 
(Dombóvárról), Szabó Bence, Sulák 
Bercel András (Szabadbattyánból), 
Kovács Róbert (Nagybajomból), 
Gyenei Levente, Kis Tamás, Ignácz 
József, Pintér Kristóf, Kopitár Krisz-
tián.   
U19-es fiataljaink új edzőjükkel, 
Tóth Rolanddal a Bölcske ellen 
6-2-re győztek, míg a Bonyháddal 
2-2-es döntetlent játszottak. Sipos 
Norbert tanítványai a szeptembe-
ri bajnoki idénykezdésre készülve 
várják a rajtot.
A megyei III. osztály Nyugati cso-
portját megnyerő csapatunk az első 
fordulóban Őcsénybe látogatott, 
mely mérkőzés 9-2-es vezetésünk-
nél félbeszakadt.
Köszönjük a szurkolóinknak a to-
vábbi bíztatást, valamint a Sárga 
Ultráknak a fergeteges hangulatot a 
mérkőzéseken!

Tamási 2009 FC

Rekordszámú néző előtt zajlottak 
a lovasnapok programjai

Többnapos, az egész várost 
megmozgató program volt 
az idei, immár 62. alkalom-
mal megrendezett Tamá-
si Lovasnapok. Három nap 
alatt két lovas szakág, a díj-
ugrató és a kettesfogathaj-
tás versenyszámai váltották 
egymást a pályán.

TEOL

– Elégedettek lehetünk, hiszen az 
utóbbi tíz év legnagyobb nézőszá-
ma előtt zajlott le az idei Tamási 
Lovasnapok első két napja – mond-
ta Szarka Ferenc, a verseny szakmai 
szervezőjének, a Horseman Lovas-
sport Egyesületnek az elnöke. A 
csúcsidőszakban, különösen az első 
nap, megteltek a sportcsarnok lelá-
tói és körben álltak a nézők a pálya 
körül, este fél 8 körül még javában 
szurkoltak a nézők az utolsó futa-
mokon indulóknak. Három nap 

alatt két lovas szakág, a díjugratás és 
a kettesfogathajtás versenyszámai 
váltották egymást a pályán, köztük 
olyan közönségkedvenc számokkal, 
mint a „Lovagolj és vezess”, ahol az 
induló páros egyik tagja autót veze-
tett, a másik lovagolt, majd kettőjük 
teljesítményét összegezték.
Pénteken és szombaton délelőtt 
egyaránt díjugrató versenyekkel 
indult a nap, amelyet lovas show 

műsorok követ-
ték, egyebek mellett 
népi lovas játékok, 
csikós- és lovas-
kaszkadőrök, lovak 
s z abad idomí tá s a 
hol kutyákkal, hol 
azok nélkül. Mind-
két nap programját 
a fogathajtók ver-
senyszámai zárták. 
A rendezvényt kéz-
művesek és ősterme-

lők vására színesítette. 
– Az eredményeket tekintve nem 
történt különösebb meglepetés a 
fogathajtó és a díjugrató verseny-
számoknál sem, a papírforma jött 
be – válaszolta érdeklődésünkre 
Szarka Ferenc, akinek örömét csak 
az árnyékolta be, hogy a tolnaiak 
közül nagyon kevesen álltak rajt-
hoz.
Vasárnap egy sokkal inkább szak-
mai nappal, a regionális, minősítő 
díjugrató versennyel zárult a Ta-
mási Lovasnapok versenysorozata.

Darts versenynek adott otthont a Sportok Háza
Sikeresen lezajlott a má-
sodik nyílt darts verseny a 
Sportok Házában augusz-
tus 29-én. A Tamási Darts 
Klub és a Tamási Szabad-
idő és Sport Egyesület 
szervezésében rendezett 
eseményen 22 játékos in-
dult. 

Viola Péter

A mérkőzések a klub számá-
ra kialakított teremben négy pá-
lyán zajlottak. A tamási játékosok 
mellett ismét sok helyről érkez-
tek versenyzők: Pécs, Dombóvár, 
Iregszemcse, Sárbogárd, Siófok, 

Dunaújváros, Paks, Enying, Bu-
dapest és Tihany is képviseltette 
magát.
A döntőben Fejes János 5:2-es 
eredménnyel győzte le Mikola 
Zsoltot. Harmadik helyen László 
Géza és Hegedűs László végzett. 
A legmagasabb kiszállót Tihanyi-

né Perei Krisztina dobta, aki 139 
pontról tudott kiszállni. 
Külön gratulálunk a két legifjabb 
versenyzőnek, Fenyő Péternek és 
Farkas Patriknak, akik egyre jobb 
játékkal tudnak helyt állni a felnőtt 
mezőnyben.
A Tamási Darts Klub nevében 
köszönetet szeretnék mondani 
a versenyzőknek, Tamási Város 
Önkormányzatának és a Spor-
tok Háza összes dolgozójának 
azért, hogy létrejöhetett ez az 
esemény, valamint külön kö-
szönjük a TSZSE-nek, hogy 
jóvoltukból minden nevező játé-
kost ajándékkal és ebéddel lep-
hettünk meg!

Aranyszarvasok a Sportok Házában 
Interjú alanyom Szőts Gá-
bor, az Aranyszarvas KHSE 
vezető edzője, a gyermek 
és felnőtt grappling cso-
port vezetője. 

Kőváry Réka

• Kérlek Gábor, mesélj nekünk az 
egyesület jelenlegi helyzetéről! 
 – Edzéseinkkel kapcsolatban tavaly 

nagy álmunk vált valóra, amikor is a 
régi kenyérgyárból átalakított Spor-
tok Házában végül otthonra lelhet-
tünk, melyet a megnyitást követően 
rögtön be is kellett zárni a pandémiás 
helyzet miatt. Nagyon nehéz, embert 
próbáló időszak következett, sok ter-
vünk összedőlt egyik napról a másik-
ra. Szerettünk volna például tavaly 
nyáron nemzetközi versenyt rendez-
ni, amelyre a Nemzeti Együttműkö-
dési Alaptól támogatást is kaptunk, 
de ennek megvalósítása a vírushelyzet 
miatt teljesen lehetetlenné vált. 
• Hogyan tudtátok így a támoga-

tást felhasználni?
 – Szerencsére a rendkívüli helyzet 

miatt a támogatási időszakot meg-
hosszabbították, így azt a döntést 
hoztunk meg, hogy ezután a nagyon 
furcsa, mindenkinek új, sok elszige-
teltséggel terhelt időszakot követően 
a gyerekeket igyekszünk valahogy 
kárpótolni, az ő életüket a lehető 
leginkább visszazökkenteni a meg-
szokott kerékvágásba, így a nemzet-
közi verseny és szeminárium helyett 
a helyi, illetve megyében élő gyerekek 
részére szerveztünk a tanév végén 
grappling versenyt, valamint a nyár 
folyamán edzőtábort. A támogatás a 
programok mellett az egyesület ré-
szére újabb sporteszközök vásárlását 

tette lehetővé, így olyan funkcionális 
és fitnesz eszközöket szerezhettünk 
be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-
nek köszönhetően, melyek segítségé-
vel újabb érdeklődők számára tudunk 
újabb sportterületeken rendszeres 
mozgást biztosítani, hamarosan egy 
újabb csoport indításával, melyben 
crossfit jellegű kör edzéseket szeret-
nénk megvalósítani. 
• Mikor és hol látogathatóak az 
edzéseitek, illetve indulnak-e kez-
dő csoportok az új tanévben?
 – Edzéseinkbe bármikor, bárki csat-

lakozhat, a gyerekeket kedden és 
csütörtökön várjuk a Sportok Háza 
judo termében öt órai kezdéssel. A 
felnőtteket, középiskolásokat hétfőn 
és szerdán negyed 8-tól várjuk ugyan 
ide. Az új, minden korosztály számá-
ra érdekes és pörgős köredzéseink pe-
dig októberben fognak elkezdődni. 

Színvonalas finálékkal ért véget a szekszárdi 
világverseny 

Látványos és izgalmas dön-
tőkkel, valamint a városi 
sportcsarnokban egy felejt-
hetetlen bankettel fejező-
dött be a történelmi íjász-
világverseny Szekszárdon.

TEOL

A világ- és Európa-bajnokságot is 
együtt rendezte meg a Magyar Íjász 
Szövetség (a szlovénok lettek vol-
na a kontinensviadal házigazdái, 
de lemondtak a rendezési jogról 
azért, hogy 2022-ben ők is mind-
két versenyt egyszerre vihessék) a 
versenyzők, a kísérők és a szakem-
berek nagy-nagy megelégedésére. A 
sötétvölgyi helyszín igazán elnyerte 
a résztvevők tetszését, az olaszok, 
az osztrákok és a nagy létszámmal 
érkező szlovákok is csak elismerés-
sel beszéltek a kedvelt kiránduló-
helyről. Egy szó mint száz: kiváló 
döntés volt oda vinni a selejtezőket. 
Igaz, a műanyag állatokra való er-
dei vadászatot még csak néhányan 
követték figyelemmel, a szekszárdi 

labdarúgó-stadionba behozott csa-
pat- és egyéni fináléknak viszont 
nagyon jó volt a fogadtatása. Már 
pénteken délután is nagyon sokan 
nézték a hosszútávú (itt irányzékos 
íjjal lehetett indulni) és rövidtávú 

csapatdöntőket, de szombaton még 
ennél is többen voltak az egyéni fi-
nálékban, szinte egy nyüzsgő vásár-
ra hasonlított az egész rendezvény. 
A hangulatra pedig nehéz szavakat 
találni, minden egyes remek ered-
ményt hatalmas taps és ováció kí-
sért. Különösen, ha magyarok vagy 
Tolna megyeiek remekeltek. A ma-
gyarok a várakozásoknak megfele-
lően kiválóan teljesítettek, rengeteg 
aranyat, ezüstöt és bronzot szerez-
tek, pedig a komplett sorral érke-
ző olasz válogatott – Rómából már 
vasárnap kaptak a szervezők egy 
köszönőlevelet az ottani szövetség-
től –, valamint a szlovák és osztrák 
íjászok komoly kihívás elé állították 
őket. A Tamási Íjász Egyesület is 
képviseltette magát: Müller Olivér 
vadászreflex felnőtt 44 indulóból 
7. helyen végzett pár ponttal le-
maradva a döntőről. Németh István 
tradicionális senior kategóriában a 
második helyen végzett. Németh 
Róbert junior HU kategóriában 
mindhárom nap legjobbjaként vi-
lágbajnok és Európa-bajnok lett. 

Sokan szurkoltak a lovasoknak a három nap során

Németh Róbert a dobogó legtetején

A verseny legjobbjai
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Augusztusban is kirándultak
A tamási természetjárók 
augusztus 14-én Grábócon 
és Szálkán jártak, ez alka-
lommal is gyönyörű tájon 
keresztül vezetett túrájuk 
útvonala. 

Bemelegítésként felmásztak a grá-
bóci Mária kilátótoronyhoz, ahova 
igencsak meredek út vezetett, majd 
a toronyba is felkapaszkodtak. Igazi 
augusztusi kánikula volt, de megérte 
a fáradozást a szép kilátás. Átsétálva 
a falu túlsó végére, a szerb ortodox 
templomhoz és kolostorhoz érkez-
tek meg, ahol másik három nagy 
létszámú csoporttal találkoztak. Az 
egyik csapathoz tartozó női kórus 
nagyon szép énekével kápráztatott 
el mindenkit. A kolostor apácái 
friss forrásvízzel és teasüteménnyel 
vendégelték meg a társaságot. Él-
ményekkel feltöltődve indultak to-
vább Szálka felé. Szerencsére nincs 
nagy távolság a két település között, 
így viszonylag gyorsan eljutottak a 
Szálkai-tó partjára, ahol az árnyat 
adó fák alatt elkölthették ebédjüket, 
pihenhettek vagy körbejárták a hor-
gásztavat, majd ki-ki kedve szerint 

frissíthette magát a helyi vendéglők 
valamelyikében. Hazafele még egy 
rövid időre megálltak a Görögszó 
feletti magaslaton álló, égszínkék 
Mausz kápolnánál, ahonnét ismét 
szép panoráma tárult eléjük.

A természetjáró csoport szeptem-
ber 18-án, szombaton a szurdo-
kokban gazdag Bakony leglátvá-
nyosabb pontját, a Római fürdőt 
keresi fel. A Gaja patak zúgó víz-
esései a függőleges sziklafalak al-
jába medencéket vájtak ki, melyek 
állítólag a római korban fürdőhe-
lyül szolgáltak. A túra Tésre vezet 
tovább, ahol megnézik a fennsíkon 
álló szélmalmokat. Ehhez a túrá-
hoz túrabakancs ajánlott a csúszós, 
sziklás terep miatt, de a túrabot is 
jó szolgálatot tesz. A túra hossza 8 
km. Ételről, italról mindenki saját 
maga gondoskodjon! A programra 
szeptember 16-ig lehet jelentkez-
ni a művelődési központban 3.700 
forint útiköltség befizetésével. Kü-
lön buszuk 2021. szeptember 18-án 
8.00 órakor indul a tamási Kossuth 
térről. A szervezők szeretettel vár-
ják a régi és az új tagokat is a túrára!

Tamási Város
Önkormányzati Lapja
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Akikre büszkék vagyunk
A Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Általános 

Iskola versenyeredményei
A 2020/2021- es tanévben kisdiákjaink nem ültek a ba-
bérjaikon, megtettek mindent azért, hogy iskolánk hír-
nevét messzi vidékekre elvigyék. A kitartó munka meg-
hozta gyümölcsét, matematika tantárgyból az alábbi 
eredmények születtek:

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
megyei fordulójában a következő 
eredményeket érték el tanulóink:
3. osztály: Fellinger Dorottya 10. hely, 
Nieder Adél Éva 39. hely, Gulyás 
Szonja 40. hely, Kandi Levente 44. 
hely. A többi 3 tanuló helyezését saj-
nos nem tudjuk, de ők is szép munkát 
végeztek a pontszámaik alapján.

4. osztály: Kovács Veronika 38. hely, 
Csekk Laura 52. hely, Szíjártó Bíbor-
ka 52. hely. 
Két osztályból 17 fő az Országos 
Kenguru Matematika Versenyen a 
következő eredménnyel szerepelt 
(megyei helyezés): Kovács Botond 
4., Kandi Levente 8., Pálos Maja 11., 
Széles Lehel 20., Gulyás Szonja 23., 

Roczkó Zora 25., Fellinger Dorottya 
50., Nieder Adél Éva 52., Bödő Márk 
60., Pencs Kornél 70.
4. osztály eredményei (megyei helye-
zés): Kovács Veronika 17., Csekk Laura 
19., Csik Mici Magdolna 28., Bognár 
Nimród 29. , Gábor Zoé 34., Szíjártó 
Bíborka 38., Hajdics Brigitta 46.
A Bendegúz Akadémián a második 
osztályból 5 tanuló bejutott a me-
gyei fordulóra (megyei helyezés):  
Márkus Emese Réka 6., Pál Zsom-
bor 24., Obernyik Gréta Anna 27., 
Szántó Csanád 28., Kocsis Benedek 
32.helyezett lett.

Élményekben gazdag volt az augusztusi túra is

Templombúcsút és közösségi 
családi napot tartottak

Mária mennybevétele, Nagy-
boldogasszony főünnepe au-
gusztus 15-e, mely egyúttal 
a Tamási Katolikus Közösség 
búcsújának ünnepe is. A kö-
zösség templomát Nagybol-
dogasszony tiszteletére szen-
telték fel. 

Ótus László

A szent hagyomány úgy tarja, hogy 
Megváltónk nem engedte édesanyja 
testét a földi enyészetnek, s magához 
emelte a mennyei dicsőségbe. Ezen 
a napon ajánlotta Szent István kirá-
lyunk is hazánkat a Szűzanya oltal-
mába, ezért tarjuk Jézus Krisztusunk 
szülőanyját Magyarország égi párt-
fogójának.
A Keresztény Értelmiségiek Szövet-
sége Tamási Szervezetének elnöke, 
Ribányi József felvetésére a hívek 
hagyományteremtő szándékkal, kö-
zösségi családi napot tartottak ezen 
az ünnepnapon, melynek célja volt a 
közösségépítés, a lelki megerősödés, 
és egy kellemes, gondtalan nap eltöl-
tése a Szűzanya ölelésében. „Máriá-
val Jézushoz”, ez volt a nap mottója.
Az ünnepség, Csibi Imre plébános, 
10.00-kor tartott, ünnepi szentmisé-

jével vette kezdetét. A nap folyamán 
a templom és a templomkert továb-
bi különböző, színes programoknak 
adott otthont. Minden korosztály 
megtalálhatta a számára legszimpa-
tikusabb elfoglaltságot. Volt ugráló 
vár, kézműves foglalkozások, báb-
film vetítés. Az érdeklődők meg-
hallgathatták Nagy Péter keresztény 
nevelésről szóló előadását, továbbá 
kipróbálhatták az íjászkodást a Ta-
mási Íjász Egyesület segítsége által.
A Szent Cecília Katolikus Zenekar-
ral egy fél órás koncerttel szórako-
zattuk a közönséget a templomkert-
ben. Az idei évben nem készültünk 
új zeneszámokkal, hanem az elmúlt 
évek előadásaiból válogattunk össze 
egy félórás műsort. A műsorszámok 
többnyire Máriához és Jézushoz 
köthető énekek voltak. Örömmel 
fogadtuk a felkérést, hiszen a pan-
démiás időszakban már egy éve nem 
volt fellépési lehetőségünk. Az egész 
napi ünnepséget egy zenés irodal-
mi előadás zárta. Erdős Orsolya és 
Kántor István előadásában magyar 
költők világirodalmi verseinek meg-
zenésített változatai hangzottak el.
A szervezők minden résztvevőt 
szarvas pörkölttel vendégeltek meg, 
melyet Strigencz Ferenc kántor úr 

készített. A résztvevők többségében 
megfogalmazódott, hogy ennek a 
rendezvénynek hagyományt kell te-
remteni, aminek a szervezők öröm-
mel tesznek eleget a jövőben is. 
A közösség nevében köszönetünket 
fejezzük a csalási nap megszervezé-
sében résztvevőknek és azoknak is, 
akik valamilyen módon támogatták 
a rendezvényt, s ezzel is hozzájárul-
tak a létrejöttéhez!

Termálfürdős érdekességek 6.
A készülő Tamási Kalendá-
rium 2022 miatt az utóbbi 
hetekben ugyan kevesebb 
időt fordítottam a fürdős 
könyv anyaggyűjtésére, de 
így is kerültek elő friss in-
formációk, visszaemléke-
zések. Ígéretet kaptam arra 
is, hogy egy szép korú úr 
elmondja majd a fürdő lé-
tesítése előtti kertészeti 
elképzeléseket, hisz a ter-
málkút fúrását követően a 
feltörő meleg vizet erre a 
célra kívánták elsőként fel-
használni.

Örményi János

Azt is megtudtam, hogy a termál-
fürdő egyik ülőpados medencéjét 
először csak egy egyszerű kivitelű 

lapos tetővel kívánták lefedni. Az-
tán néhány hónap alatt ezt tovább 
gondolva megszületett a kupola 
terve. A jóval költségesebb kupola 
viszont ismét csak cégek adako-
zásából, munkájából valósulhatott 
meg. 
A Tamási rádió egyik műsorában 
felmerült a kérdés, hogy hova ke-
rült, hova tűnt a termálfürdő haj-
dani kisfiú szobra, amely kezdet-
ben a bejárat közelében, később 
az ülőpados medencék mellett 
állt. Nem kizárt, hogy ellopták. 
A valóban kisfiú méretű szobor 
a tamási születésű Gyeney Judit 
alkotása. Az ő nevéhez fűződik 
még a parkerdei Vas Gereben-
emlékmű, valamint a már közte-
rületen nem létező szobor, Gőgös 
Ignác mellszobra. Ez utóbbi a 
rendszerváltás után eltávolítás-

ra került a művelődési ház előtti 
parkból, s a leszármazottak kap-
ták meg. 
Nagy segítséget jelentene a könyv 
összeállításában, ha valamely ké-
peslapgyűjtő szkennelésre kölcsön 
tudná adni azokat a képeslapokat, 
amelyeken szerepelnek a fent em-
lített szobrok. Az is lehet, hogy 
ezekről valaki fotókat készített 
hajdan. Természetesen köszönet-
tel várok továbbra is minden sze-
mélyes információt, korabeli do-
kumentumot (belépőt, meghívót, 
stb.) 


