
Kitüntették a Tamási Járási 
Hivatal két munkatársát

A Tolna Megyei Kormányhiva-
tal minden évben elismerésben 
részesíti azon kollégáit, akik el-
hivatottságukkal, kiemelkedő 
szakmai munkájukkal segítik a 
hivatal közszolgálati feladatai-
nak ellátását.

 ¬ 3. oldal
Megáldották az euchariszti-
kus emlékkeresztet 

A Gyulaj Erdészeti és Vadászati 
Zrt. szeptember 21-én a Miklós-
vári parkerdejében ünnepélyes 
keretek között szervezte meg 
az 52. Eucharisztikus Világkong-
resszus alkalmából felállított 
emlékkereszt megáldását, be-
nedikálását. 

 ¬ 5. oldal
A készülő állatotthont segí-
tették a gyűjtéssel

A Tamási Járási Hivatal mun-
katársai több esetben is gyűj-
töttek már közösen adományt 
rászoruló családoknak, gyerme-
keknek, és többször előfordult 
olyan is, hogy az állatvédelmet 
segítették akár élelemmel, akár 
egyéb adománnyal. Ezúttal a 
készülő állatotthonnak szervez-
tek gyűjtést.

 ¬ 7. oldal
Idén is megrendezték a Tungi 
Fesztivált

A Tamási Német Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésében 
szeptember 18-án zajlott a már 
népszerű Tungi Fesztivál. 

 ¬ 6. oldal

Ünnepélyes keretek között adták át azt a tűzoltóautót szeptember 24-én, melyet Stollberg város önkéntes tűzoltó egyesülete ajándé-
kozott a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Az új jármű biztonságosabbá teszi az önkéntesek munkáját, hatékonyabban tudnak 
majd a bajba jutottakon segíteni.

 ¬ 4. oldal
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Új tűzoltóautó segíti az önkéntes tűzoltók munkáját
A tartalomból

Folyamatosak 
a munkák a 

városban
Útfelújítás, víziközmű 
csomópont átépítés is 
zajlik Tamásiban, de dön-
töttek a Zrínyi utcai köz-
terület további felújítá-
sáról is.

Jelenleg a Garay utcának az 
Arany János utca felőli részén 
folynak a munkálatok. Egy a 
Belügyminisztérium által nyúj-
tott támogatási forrásból va-
lósul meg ennek az utcának a 
teljes felújítása. A napokban a 
padkaépítés zajlik, ezt követően 
pedig az egész utcát leaszfal-
tozzák. Zajlanak a munkálatok 
az ivóvíz minőség javító prog-
ram keretében is, a város több 
pontján víziközmű csomópont 
átépítések történnek, emiatt 
több helyszínen, több időpont-
ban várható időszakos vízhiány, 
vízkorlátozás, kizárólag nap-
közben. 
A szeptemberi testületi ülésen az 
a döntés született, hogy folytató-
dik a Zrínyi utcai közterület fel-
újítása. Az elmúlt másfél évben 
elkészült az üzletsor előtti parko-
ló és járda, most megkezdődött a 
Bokréta ABC melletti parkoló 
rendezése is, első lépésként a ter-
vezési szakasz. A parkoló építési 
terveinek elkészítését a Kop-Ka 
Zrt. vállalta magára, a képvise-
lő-testület pedig a közlekedés 
tervezőt fogja megbízni, mivel 
a terület közúttal érintett, erre is 
szükség van. 

Átadták a kibővített bölcsődét
Ünnepélyes keretek között 
adták át a Tamási Arany-
erdő Óvoda és Bölcsőde új 
épületrészét szeptember 
9-én. Az átadón részt vett 
Süli János miniszter és Fe-
hérvári Tamás, a Tolna Me-
gyei Közgyűlés elnöke is. 

Megduplázódott a bölcsődei férő-
helyek száma a városban: a meglévő 
épület átalakítása révén létrejövő új 
bölcsődei épületrész egy csoport-
szobában 12 (maximum 14) 0-3 
éves korú gyermek nevelését teszi 
lehetővé. Ezzel a jelenlegi 27 mel-
lett további 24 gyermek ellátására 
nyílik lehetőség. – A város fejlődik, 

egyre többen kapnak munkát, és a 
korábbi években is már teltházzal 
működött a bölcsődénk, elkerülhe-
tetlen volt a fejlesztés – mondta a 
város alpolgármestere, Széles And-
rás. - Annak idején két csoporttal 
kezdtünk, most öt van, a kormány 
családtámogatási rendszere, a kü-
lönböző pályázati lehetőségek azt 

eredményezik, hogy egy-
re több gyermek születik 
Tamásiban is. A dolgoz-
ni kívánó szülők számára 
fontos, hogy legyen férő-
hely, ezzel a beruházással 
pedig gyakorlatilag min-
den gyermeknek jut hely 
a bölcsődében.  
A projekt célja a további 
két új bölcsődei csoport-
szobával való bővítés 
mellett az is volt, hogy 
az épületet fenntartha-
tóra tervezzék, figye-

lembe vegyék a megújuló 
energia felhasználási lehetőségeket, 
és természetesen az, hogy a beruhá-
zás járuljon hozzá a jelenlegi szűk 
kapacitás, a túlzsúfoltság felszámo-
lásához, és vegye figyelembe a jö-
vőben várható szükségleteket. Az 
átadón beszéltek a fejlesztés ered-
ményeiről, valamint bejárták az új 
épületet is. 

- Örömteli dolog, mikor a család-
ba gyermek érkezik, a kormányzat 
részéről pedig a támogatást is meg 
kell adni ehhez – fogalmazott Süli 
János miniszter, a térség ország-
gyűlési képviselője. - Adókedvez-
ményekkel, lakásépítési-, vásárlási-, 
felújítási kedvezményekkel minden 
lehetőséget biztosítanunk kell ah-
hoz, hogy aki gyermeket vállal, az 
érezze, hogy valóban jól jár, hogy 
támogatjuk. 
A megvalósult bölcsődefejlesz-
téssel segítik a kisgyermekes 
szülők munkaerőpiacra történő 
visszajutását, és javítják a tele-
pülés népességmegtartó erejét 
is. Porga Ferenc, a város pol-
gármestere az átadón kiemelte: 
örömteli, hogy a beruházás meg-
valósult, mely azt eredményezi, 
hogy minden tamási szülő élni 
tud a lehetőséggel, hogy gyer-
mekét bölcsődébe írassa, végre 
van elegendő férőhely. 

Süli János miniszter is megtisztelte jelenlétével az átadót

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

2021. OKTÓBER 21. (CSÜTÖRTÖK) 10.00-11.00
GASPARICS LÁSZLÓ

2021.  OKTÓBER 28. (CSÜTÖRTÖK) 10.00-11.00
DR. SZATMÁRI LÁSZLÓ

2021. NOVEMBER 4. (CSÜTÖRTÖK) 10.00-11.00
CSERESZNYÉS BALÁZS

2021. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 10.00-11.00
FELLINGER KÁROLYNÉ

2021. NOVEMBER 18. (CSÜTÖRTÖK) 10.00-11.00
BALASSA ZOLTÁN 

2021. NOVEMBER 25. (CSÜTÖRTÖK) 10.00-11.00
DR. MOLNÁR ÉVA 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

2021. OKTÓBER 27. (SZERDA) NAPJÁN

 16.00 ÓRAI KEZDETTEL
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 54. §-a alapján 

KÖZMEGHALLGATÁST
tart, amelyre tisztelettel meghívom Tamási város lakosságát.

A közmeghallgatáson a helyi lakosság és a helyben érdekelt szerveze-
tek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehet-

nek a képviselő-testület felé.

Az ülés helye: 

A VÁROSHÁZA DÍSZTERME 
(7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.)

Porga Ferenc
polgármester

Elismerték a legszebb portákat
Tamási Város Önkormány-
zata a 2021. évben is meg-
hirdette a „Tiszta Porta 
Virágos Kert” programot, 
melynek célja volt elismer-
ni, értékelni mindazon la-
kókat, akik aktívan tesznek 
környezetük szépségéért, 
rendezettségéért, ezáltal 
is hozzájárulva Tamási ar-
culatának szépítéséhez, a 
városi környezet szebbé té-
teléhez, így a lakosság élet-
minőségének javításához, a 
zöldfelületek példamutató 
kialakításával, tiszta, ren-
dezett, virágos városkép 
létrehozásához. 

A program lebonyolításában a Ta-
mási Polgármesteri Hivatal munka-
társai, a Tamási Művelődési Köz-
pont dolgozói, a Tamási Aranyerdő 
Óvoda pedagógusai, a város főker-
tésze és a külterületi biztosok vettek 

részt, összesen tizenkilencen. 
A bizottság tagjai a június 1. és jú-
lius 15. közötti időszakban egységes 
elvek alapján 3875 ingatlant pontoz-
tak és azok közül választották ki az 
elismerésre érdemes portákat. Azok 
az ingatlan tulajdonosok, akiket a bi-

zottság arra érdemesnek talált, (ösz-
szesen 370-en) „Tiszta porta virágos 
kert” feliratú emléklapot vehettek át. 
A program lezárására 2021. szep-
tember 8-án a polgármesteri hivatal 
dísztermében került sor, ahol a csalá-
di ház, társasház, lakásszövetkezet és 
sorház kategóriában az első hat he-
lyezett, a helyi vállalkozás, kereske-
delmi és vendéglátó egység kategóri-
ában az első három helyezett vehette 
át a nyereményét. A díjátadó során 
Porga Ferenc polgármester kiemelte, 
hogy a program legfontosabb cél-
ja, hogy a jó példákat erősítsük, akik 
igényesek saját környezetükre. En-
nek a programnak nincs vesztese, 
csak nyertesei vannak, mert minél 
rendezettebb, mutatósabb egy porta, 
annál szebb, élhetőbb a lakókörnye-
zet, annál otthonosabb városunk! 
A program várhatóan a 2022-es 
évben is folytatódik – tájékoz-
tatott róla Tamási Város Önkor-
mányzata. 

Folytatódik az 1000 új fát Tamásiba program
Tisztelt Tamásiak!

A lakosság bevonásával 
folytatódik az „1000 új 
Fát Tamásiba” elnevezé-
sű program. A 2019. évben 
elkezdett faültetési terv 
érdemes arra, hogy foly-
tassuk és kiterjesszük vá-
rosunk teljes területére. Ne 
csak parkjaink és játszóte-
reink zöldüljenek, hanem 
újítsuk meg utcáink zöldfe-
lületét is!

Tamási Város Önkormányzata fel-
mérést végez, melynek keretében 
lehetőség nyílik arra, hogy min-
den lakóingatlan előtti közterületre 
díszfát igényeljenek a lakosok. A 
facsemetéket térítésmentesen biz-
tosítja az önkormányzat.
Az igényléssel és ültetéssel kapcso-
latos tudnivalók a következők:
A facsemeték ültetését minden in-
gatlantulajdonos maga végzi el. A 

díszfa típusát a közterület paramé-
tereinek figyelembevételével az ön-
kormányzat kertészeti vezetője ha-
tározza meg, miután megvizsgálta, 
hogy az adott közterületen elegen-
dő hely áll-e rendelkezésre, illetve 
közműveket érint-e. 
Utcánként azonos típusú díszfákat 
tervezünk. A szabadgyökerű facse-
metéket október végén, november 
elején biztosítja az önkormányzat. 
Egy ingatlanhoz legfeljebb 2 fa-
csemete igényelhető. A facsemeték 

mellé ültetési és gondozási útmuta-
tót adunk. Az igénylő nyilatkozat-
ban vállalja a facsemeték megfelelő 
gondozását.
A facsemetékkel kapcsolatos 
igénybejelentéseket legkésőbb 
2021. október 25-ig, ügyfélfoga-
dási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Irodájához lehet 
eljuttatni e-mailben, telefonon, 
vagy személyesen az igénylő ne-
vével és az ingatlan címének meg-
jelölésével.

E-mail cím: 
joo.mariann@tamasi.hu

Telefonszám: 
570 800/ 103-as mellék

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8:00-
18:00 és csütörtök 8:00-16:30

Várjuk mindenki jelentkezését!
Tamási Város Önkormányzata

Tájékoztató

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíjrendszer

Az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium megbízá-
sából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő az idei 
évben is meghirdette a Bur-
sa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2022. évi pályázati 
fordulóját hátrányos hely-
zetű, szociálisan rászoruló 
fiatalok felsőoktatási tanul-
mányainak támogatására.

Tamási Város Önkormányzata csat-
lakozott az ösztöndíjrendszerhez, 
amelyhez költségvetéséből 2 millió 
Ft támogatást biztosít.
Az aktuális pályázati kiírás és a 
kapcsolódó dokumentumok a www.
emet.gov.hu oldalról tölthetők le ( 
https://emet.gov.hu/bursa-2022-a-
felhivas-palyazok-reszere/ az „A” 
típusú pályázathoz, https://emet.
gov.hu/bursa-2022-b-felhivas-pa-

lyazok-reszere/ a „B” típusú pályá-
zathoz).
Tájékoztatjuk az ösztöndíjrendszer 
2022. évi fordulójával kapcsolatban 
érdeklődőket, hogy a pályázat be-
nyújtása 
2021. október 5. – 2021. november 
5. között lehetséges.
A pályázat beadásához – amennyi-
ben a pályázó még nem regisztrált 
az EPER-Bursa rendszerben – a 
pályázónak saját magának kell re-
gisztrálnia (https://bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx).
A regisztrációt követően töltheti fel 
a pályázó a személyes és pályáza-
ti adatait, ezt követően a pályázati 
űrlapot ki kell nyomtatni és aláírás 
után a Tamási Polgármesteri Hiva-
tal (Tamási, Szabadság u. 46-48.) 
Fsz. 18. számú irodájába behozni a 
szükséges mellékletekkel együtt. 
A pályázat csak a pályázati kiírás-

ban meghatározott csatolandó mel-
lékletekkel együttesen érvényes. 
Bővebb tájékoztatót a www.emet.
gov.hu honlapon, illetve telefonon 
(74/570-800/118) vagy e-mailben 
(angela.botos@tamasi.hu) kaphat-
nak Botos Angéla ügyintézőtől a 
tisztelt érdeklődők.
A pályázati anyag benyújtása a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélfoga-
dási idejében hétfőn (8:00 – 11:30, 
12:30 – 18:00 óra) és csütörtökön 
(8:00 – 11:30, 12:30 – 16:30 óra), a 
fenti elérhetőségeken előre egyezte-
tett időpontban lehetséges. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a hi-
vatal épületében – a belépést köve-
tően - a kézfertőtlenítés kötelező. 
Kérjük, hogy egy háztartásból egy 
fő intézze a saját, vagy hozzátarto-
zója felsőoktatási ösztöndíj pályá-
zati ügyét!

Tamási Város Önkormányzata

Ünnepélyes keretek között vehet-
ték át a nyereményeket
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Vélemény

Találkozásaim a 
bölcsődével…

Az első találko-
zásról nem tudok 
pontosan beszá-
molni, hiszen az 
első évek történé-
sei varázslatosan 
eltűnnek emlé-
kezetünkben. A 
családi legendá-
riumból ismerem 
kisded korom böl-
csődés élményeit.
A második talál-
kozás nagyjából 
másfél évtized 
múlva történt. 
Középiskolai tanulóként Szek-
szárdon a kórház munkahelyi 
bölcsődéjében töltöttem néhány 
hetes szakmai gyakorlatomat. 
Emlékszem a kék és rózsaszínű 
egyforma napozókra, a kantáros 
kisnadrágokra, a kötélen száradó 
pelenkák sorára. 
A harmadik alkalomra már Ági 
lányommal kézenfogva mentünk. 
Akkor én is átéreztem az örök 
dilemmát - jó vagy rossz anya 
vagyok, hogy dolgozni megyek, 
ahelyett, hogy még vele marad-
nék otthon? Kétségek gyötörtek 
– figyelnek majd rá? Jól érzi magát 
nélkülem? Lemaradok fejlődésé-
nek fontos pillanatairól? Ma is há-
lás szívvel gondolok Klári nénire, 
aki szívvel-lélekkel gondozta kis 
csoportunk minden gyermekét.   
Negyedik - és most is tartó - talál-
kozásomként a bölcsőde a munka-
helyem lett. Kisgyermeknevelőként 
élvezettel követem az emberpalán-
ták fejlődésének apró lépéseit. Cso-
dálom kíváncsiságukat, felfedező 
vágyukat. Mindig megfog, amint 

ártatlan, naiv pil-
lantásukkal rá-
csodálkoznak a 
környező világ-
ra. Elámulok ki-
tartásukon, örök 
próbálkozásaikon, 
ahogy tapasztala-
taikat elraktároz-
zák az emlékeze-
tükben. Izgalmas 
elképzelni, hogy 
a tipegő, pelen-
kás kisdedek majd 
milyen felnőtté 
válnak, hogyan 

boldogulnak. 
A kisgyermeket nevelő és köz-
ben dolgozó nők élete sohasem 
volt könnyű. A bölcsőde a sok 
lehetőség közül az egyik meg-
oldás a gyermekek elhelyezésére, 
amit mindenki máshogy ítél meg. 
Az elmúlt évtizedekben sok át-
alakuláson, szemléletváltozáson 
ment keresztül ez az intézmény-
rendszer, a „szükséges rossztól” a 
férőhelyhiányig, az egészségügyi 
szemlélettől, a gyermekmegőrzés-
től a tudatos nevelői, pedagógiai 
munkáig. 
Munkatársaimmal folyamatosan 
arra törekszünk, hogy biztonságos, 
szeretetteljes légkörben töltsék 
idejüket a ránk bízott kisgyerme-
kek. Lehetőségük legyen az önfe-
ledt játékra, miközben ismerked-
nek, megismernek, megtanulnak 
és megszeretnek dolgokat. … És 
minden délután csillogó szem-
mel várják anyát és apát, mert őket 
semmi és senki nem pótolhatja 
teljes mértékben ...

Dr. Bakóné Deák Zsuzsa

Geresdlakra kirándultak a diákok
A Würtz Ádám Általános Is-
kola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola diákjai az Iskola a 
Fenyves Alján Alapítvány 
pályázatának keretében 
Geresdlakra látogattak 
szeptember 7-én. 

A kiránduláson az 5.a és a 8.a né-
met nemzetiségi osztály vett részt. 
A program egy kézműves foglalko-
zással kezdődött, melyen minden 
diák készíthetett egy dekoratív kis 
virágot papírból. Ezután több ki-
állítást tekintettek meg a település 
autentikus német tájházaiban. A 
Babakiállításon a mezőgazdasági 
idénymunkákat, a népi mester-
ségekhez kapcsolódó eszközöket 
és tevékenységeket láthatták. Be-
járhattak egy tipikus sváb paraszt-
házat, és megnézhették a benne 
található korabeli bútorokat, tárgyi 

eszközöket és kézimunkákat, vala-
mint az eredeti állapotában meg-
maradt nyitott (füstös) konyhát 
is. A Mézeskalács falu kiállításon 

egész Geresdlak látképét alakítot-
ták ki mézeskalácsból, az épülete-
ket minden évben újra elkészítik 
a település lakói. A Nemzetiségi 
vállkendő kiállításon a geresdlaki 
sváb népviseletre jellemző kendőket 
tekinthették meg. A tartalmas nap 
zárásaként mindenki megkóstol-
hatta a település ételspecialitását, a 
gőzgombócot. 

Kitüntették a Tamási Járási Hivatal két munkatársát
A Tolna Megyei Kormány-
hivatal minden évben el-
ismerésben részesíti azon 
kollégáit, akik elhivatott-
ságukkal, kiemelkedő szak-
mai munkájukkal segítik 
a hivatal közszolgálati fel-
adatainak ellátását.

Az elismeréseket dr. Horváth Kál-
mán kormánymegbízott és dr. Le-
hőcz Regina főigazgató adta át a 
Vármegyeháza dísztermében. - Az 
elmúlt közel két év a járványügyi 
védekezésről szólt, ami nagyon 
sok plusz feladatot jelentett a kor-
mányhivatal munkatársainak, akik 
kiválóan helytálltak a rendkívüli 
helyzetben – kezdte köszöntőjét a 
kormánymegbízott. A kollégákat, 
akik ez alkalommal elismerésben 
részesültek, hála és köszönet illeti 
kiemelkedő szakmai munkájukért. 
Míg a népegészségügyi feladato-
kat ellátó kollégák a frontvonalban 
dolgoztak, a teljes kormányhivatal 
egységes háttércsapatként tette a 
dolgát. 
Az ünnepségen a Tamási Járási Hi-
vatal két munkatársát is kitüntették: 
Bodor Lászlóné Tulner Katalint, a 
Tamási Járási Hivatal Kormány-
ablak Osztály vezetőjét, valamint 
Partmann-Beles Anitát, a Tamási 
Járási Hivatal Hatósági és Gyám-
ügyi Osztályának szociális ügy-
intézőjét. Bodor Lászlóné Tulner 
Katalin pályáját 1982-ben kezdte 
Simontornyán, ott került a közigaz-
gatásba is, 1990-től a Simontornyai 
Polgármesteri Hivatal munkatársa 

lett, ahol több területen is tevé-
kenykedett, majd átkerült okmány-
irodai feladatkörbe. 2013. január 
1-től dolgozik a Tamási Járási Hi-
vatalnál, okmányirodai ügyintéző-
ként kezdett, 2017. október 16-tól 
kormányablak osztályvezető. Mun-
katársait nem csak szakmailag, lel-
kileg is támogatja, a betanulóknak 
mindig nagy támasza. Ismereteit, 
tudását szívesen megosztja mások-
kal, két évtizedes okmányigazgatási 
tapasztalata és kiemelkedően magas 
empatikus készsége miatt mindig 
számíthatnak rá munkatársai. Part-
mann-Beles Anita 2012. december 
16-tól dolgozik a Tolna Megyei 
Kormányhivatalnál, 2013. március 
1. óta a Tamási Járási Hivatalnál, 
jelenleg szociális szakterületen. A 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
2014-ben a kormányablak ügyinté-
ző képesítést is megszerezte, 2015-
ben pedig közigazgatási szakvizsgát 
tett. A mai napig emlegetik kiemel-
kedő teljesítményét a 2015-ös ha-
tásköri változásokkal kapcsolatban, 
az aktív korúak ellátása ügytípus 
feldolgozása terén. De a pandémia 
ideje alatt is minden váratlanul elő-
forduló helyzetben bevethető volt. 
Munkatársai és vezetői mindig szá-
míthatnak rá.
Köszöntője zárásaként dr. Horváth 
Kálmán kiemelte, hogy az elisme-
résben részesült kollégák nem csak 
a pandémia idején, hanem a korábbi 
években is olyan hozzáállást tanúsí-
tottak, amely példaként állítható a 
többi kolléga elé.

Bodor Lászlóné Tulner Katalin és Partmann-Beles Anita
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Új tűzoltóautó segíti az önkéntes tűzoltók munkáját
Ünnepélyes keretek között 
adták át azt a tűzoltóautót 
szeptember 24-én, melyet 
Stollberg város önkéntes 
tűzoltó egyesülete ajándé-
kozott a Tamási Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek. Az 
új jármű biztonságosabbá 
teszi az önkéntesek munká-
ját, hatékonyabban tudnak 
majd a bajba jutottakon se-
gíteni.

Harminc éves már a testvérvárosi 
kapcsolat Tamási és Stollberg kö-
zött. Bár a két város önkéntes tű-
zoltóinak kapcsolata nem nyúlik 
ilyen régre vissza, mégis egy hosz-
szú évek óta tartó, jól ápolt, bará-
ti viszonyról van szó. A tamásiak 
barátokként fogadták a stollbergi 
vendégeket, élükön a tűzoltó egye-
sület vezetőségével, valamint Mar-
cel Schmidttel, a német testvérvá-
ros polgármesterével. A látogatás 
apropója az volt, hogy a városba új 
tűzoltóautó érkezett a stollbergiek 
jóvoltából. – Németországi bajtár-
saink nyertek egy pályázaton, mely-
nek segítségével új tűzoltóautót vá-
sárolhatnak. Úgy gondolták, hogy 
korábbi autójuknak mi használt 

tudjuk venni, ezért született meg az 
a döntés, hogy nekünk ajándékoz-
zák – osztotta meg velünk Hirtné 
Illés Katalin, a Tamási Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület elnöke. – Egy 26 
éves autóról beszélünk, nincs ben-
ne húszezer kilométer sem, nekünk 
hatalmas előrelépés. A gyakorlatok 
alkalmával jól tudjuk hasznosítani, 
és természetesen az életmenteshez 
is, hiszen biztonságosabban jutha-

tunk el az káresetekhez, és bizton-
ságosabban is tudunk hazaérkezni. 
Nagy előnye a korábbi autónkhoz 
képest, hogy 1600 liter vizet is tu-
dunk vele szállítani. Jelenleg még 
német rendszám van rajta, így most 
indulnak a különböző hatóságoknál 
az engedélyeztetési eljárások, és tí-
pusvizsga is vár az autóra. Nekünk, 
önkéntes tűzoltóknak is van tanul-
nivalónk, részt kell vennünk például 

szivattyúkezelői tanfolyamon, vagy 
épp meg kell tanulnunk kezelni a 
két különböző létra használatát, ap-
róbb technikai dolgokat. 
A stollbergi vendégek két napig 
tartózkodtak Tamásiban. A péntek 
esti átadó ünnepség után másnap 
részt vettek a Tolna Megyei Tűzoltó 
Szövetség rendezvényén, majd ellá-
togattak Tabra az önkormányzati, 
valamint önkéntes tűzoltókhoz, és a 
Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokságon is jártak. Az esti vacsora, 
és jó hangulatú baráti beszélgetések 
után vasárnap reggel indultak visz-
sza Stollbergbe. – Szeretnénk no-
vemberben őket mi is meglátogat-
ni – folytatta Hirtné Illés Katalin. 
– Hasonló rendezvényre kerül sor 

Stollberben, mint most nálunk, kü-
lönböző elismeréseket, jutalmakat 
adnak majd át a tűzoltók számára. 
Amennyiben a novemberi út vala-
mi miatt nem jönne létre, legkésőbb 
decemberben, a karácsonyi vásáron 
mindenképpen szeretnénk tisztele-
tünket tenni Stollbergben. 
Az eseményen szolgálati érmeket 
adtak át azon egyesületi tagokat, 
akik jubiláltak az önkéntes mun-
kában. A 2020-as évben 10 éves 
szolgálati érmet vehetett át: Steer 
Nikolett, Illés Eszter és Dubóczki 
Balázs, 20 éveset pedig Tóth Gá-
bor. Idén 20 éves szolgálati érmet 
adományoztak Pavelka Istvánnak, 
25 éveset Szemes Attilának, míg 50 
éveset Nieder Ferencnek. 

Elismeréseket adtak át
A Tolna Megyei Tűzoltó 
Szövetség, a Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság, valamint a Tamási 
Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let a Tolna Megyei Tűzoltó 
Szövetség megalakulásá-
nak 30 éves évfordulója és 
a 2020-2021 évi Szent Flóri-
án napi elismerések átadása 
alkalmából tartott ünnep-
séget Tamásiban szeptem-
ber 25-én, szombaton. 

Az ünnepségen beszédet mondott 
Porga Ferenc, Tamási polgármeste-
re, Gergelics István, a Tolna Megyei 
Tűzoltó Szövetség elnöke, és Dr. 
Balázs Gábor tű. ezredes, a Tolna 
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság igazgatója, aki beszédében 
többek között a tűzoltók áldoza-
tos munkáját is méltatta. Az ün-
nepségen elismeréseket adtak át. A 
Magyar Tűzoltó Szövetség Elnöke 
Szent Flórián emlékérmet adomá-
nyozott néhai Nieder Ferencnek, a 

Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let tagjának, melyet özvegyének ad-
tak át. A Tolna Megyei Tűzoltószö-
vetség Dísztárgyat adományozott 
Drávecz Péternek, a Tamási Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltás-
vezetőjének, valamint Kocsis Lász-
lónak, a Tamási Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület gépkocsivezető- szerke-
zelőjének. Hirthné Illés Katalin, a 
Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let elnöke, a Szent Flórián Alapít-
vány kuratórium elnöke ugyancsak 
dísztárgyat vehetett át, ahogy Berta 
Gábor, a Tamási Önkormányzati 
Tűzoltóság tűzoltója is. 

Kampány – kicsit másképp
Végre ismét zeneszótól 
hangos a gimi szünetek-
ben, végre újra kampány, 
végre a kisebbek átélhetik 
mindazt, amiről tavaly csak 
mesélni tudtunk nekik. 

Fegyveresi Ankó

A diákigazgatói címért két osz-
tály szállt versenybe. A 11.a és 
a 11.b osztályok kampányfilmet 
készítettek, amelyeket levetíte-
nek a gimi összes osztályának 
és fergeteges programokkal ké-
szülnek a Diáknapra, amikor is 
egy napra a diákigazgató veszi 
át a hatalmat és fordított napot 

szerveznek. 
Este pedig a Szecskabálon – ez 
sem volt tavaly! – teljes jogú gi-
misekké avatják a 0belépő osztá-
lyokat. Ez a bál rendhagyó lesz, 
mert most azok az osztályok is 
sorra kerülnek, akiknek az elmúlt 
tanévben ez kimaradt. Nagy az iz-

galom és a várakozás. Ezt a han-
gulatot pedig csak fokozni tudjuk 
majd a Gimis bálon november 
5-én!
Lapzártakor még nem derült ki, 
melyik osztály nyerte a választást, 
de bármelyikük legyen is, gratulá-
lunk és büszkék vagyunk rájuk! 

Kocsis László veszi át a dísztárgyat

A kulcsátadás pillanata

Deák-könyvbemutató

A Könnyü László Városi Könyvtárban tartották szeptember 17-én a dr. 
Deák Gáborról szóló, Örményi János által szerkesztett két könyv (mé-
hészeti, illetve önéletrajzi) tavasszal a járvány miatt elmaradt bemuta-
tóját. A szakmai kiadványt Bross Péter, az Országos Magyar Méhésze-
ti Egyesület elnöke ajánlotta az olvasók figyelmébe. Örményi János az 
életrajzi könyv készítésének kulisszatitkait osztotta meg a jelenlévőkkel.
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Továbbra is legfőbb cél a közösségépítés
A város képviselő-testülete újabb 5 éves bizalmat szava-
zott Czink Juditnak, a Tamási Kulturális Központ vezető-
jének, így 2022-től továbbra is ő irányíthatja vezetőként 
az integrált intézményt. Az elmúlt évek tapasztalatairól, 
és természetesen a jövőbeli tervekről is kérdeztük. 

• Amikor néhány évvel ezelőtt 
megbíztak az intézmény vezeté-
sével, milyen célt, célokat tűztél ki 
magad elé? Egyáltalán milyen ér-
zés volt "hazatérni"?
 – Bár ismerős munkahelyi közegbe 

érkeztem, mégis el kellett telni egy 
időnek, mire igazán otthon éreztem 
magam az intézményben. Nyilván 
volt előtte egy képem róla, hisz dol-
goztam itt, és itt élőként ismertem 
is a tevékenységét, de mivel a 2016-
ban megkezdett munka előtt húsz 
éven keresztül országos és megyei 
közművelődési intézményben dol-
goztam, így már más szemüvegen 
keresztül néztem a város kulturális 
életét. Tudtam viszonyítani az or-
szág hasonló adottságú, nagyságú 
településeinek hasonló intézmé-
nyeihez, össze tudtam vetni a más-
hol látott, tapasztalt kulturális kí-
nálatot és szakmai tendenciákat az 
itthonival. Ezt kulcsfontosságúnak 
tartom azóta is, hisz ha nem tekin-
tünk ki az országba, nem követjük 
a más településeken, intézmények-
ben folyó munkát, akkor azt gon-
dolhatjuk, hogy kihoztuk a végzett 
munkánkból a maximumot, miköz-
ben számos lehetőség lenne még a 
fejlesztésre. Ha nem tartunk lépést 
az újító kezdeményezésekkel, ak-
kor nem fogunk megjelenni az or-
szág kulturális térképén, ami pedig 
nagyon fontos egy olyan világban, 
amikor hatalmas a kínálat és az már 
másodperceken belül elér minden-
kit. Rengeteget változott ez az ága-
zat az elmúlt évtizedekben a munka 
mennyiségét, milyenségét tekintve 
is, a legfontosabb célkitűzésem pe-

dig az volt, hogy lépést tartsak az 
országos folyamatokkal, mondhatni 
szakmai trendekkel úgy, hogy sike-
rüljön megőrizni a helyi kulturális 
élet tradícióit is. Ha egy szóval kel-
lene válaszolnom arra, hogy mi volt 
a célom öt évvel ezelőtt, akkor azt 
mondanám: innováció. 
• Sikerült-e ezeket elérni, van-e, 
ami másképp alakult, mint elter-
vezted?

 – A mostani pályázatom egy ré-
szét képező helyzetelemzés elké-
szítésekor átolvastam az öt évvel 
ezelőtti pályázatban megfogal-
mazott céljaimat, terveimet, és a 
számvetés közben jó érzés volt lát-
ni, hogy az akkor leírtakat döntő 
többségben sikerült megvalósítani. 
Ezek egyrészt az intézménylátoga-
tók, az itt élők számára biztosított 
programok, rendezvények, közös-
ségi alkalmak palettájának jelentős 
színesítése volt, másrészt az in-
tézmény szakmai elismertségének 
emelése. Ennek megvalósulását mi 
sem bizonyítja jobban, mint az idei 
évben a művelődési központ szá-
mára megítélt országos elismerés, 
a Minősített Közművelődési In-
tézmény Cím, melynek elérését 
az előző pályázatban már célként 
tüntettem fel. Bízom benne, hogy 
rövidesen sikerül elnyerni az intéz-
ménynek a Minősített Könyvtár 
Címet is.
Az elmúlt években sikerült gazda-
gítani a rendezvényi kínálatot is, a 
legkülönbözőbb kulturális terüle-
teken és műfajokban, nagyszámú 
program áll mögöttünk. Összeve-
tettem az elmúlt öt év statisztikáit 

és folyamatos emelkedést láthatunk 
a rendezvények számát és a látoga-
tók számát tekintve is. Ha csak a 
legutóbbi, éppen mögöttünk lévő 
időszakot nézzük, akkor a júliustól 
októberig tartó három hónapban 36 
rendezvényt bonyolítottunk le, amit 
ilyen nagyságrendű városok hason-
ló intézményeit tekintve rendkívül 
szép eredménynek tartok. Az el-
múlt évek megmutatták, hogy az 
itt élők érdeklődése rendkívül szé-
leskörű, hogy komoly igény van a 
minőségi programokra, ahogy azt 
is, hogy partnerek az újításokban, 
fejlesztésekben, nyitottak a kez-
deményezéseinkre. Ezt nagyon jó 
megélni, a pozitív visszajelzéseket, 
a támogatást, bíztatást, ahogy azt 
is, hogy a fenntartó önkormányzat 
igazi stratégiai partnerként áll az 
intézmény mellett, mögött, segíti, 
támogatja a célok megvalósulását. 
• Mire vagy a legbüszkébb?
 – Mondhatnám azt, hogy az el-

nyert minősítő címre, ami persze 
részben igaz is, hisz azt mutatja, 
hogy országos szakmai megítélés 
alapján is jó úton járunk. De a leg-
büszkébb mégis arra a munkahelyi 
közösségre vagyok, amit sikerült 

az elmúlt öt évben kialakítani. Az 
összetartó, egymást mindenben se-
gítő, kiválóan együttműködő kollé-
gákra, akikkel valóban öröm a mun-
ka. Számomra rendkívül fontos, 
hogy jó legyen a munkahelyi légkör, 
hisz mi jóval többet vagyunk együtt, 
mint napi 8 óra, több időt töltünk 
együtt, mint a családunkkal, a napi 
munkaidőn túl a hétvégi, esti, ün-
nepi programokon is, ezt pedig csak 
úgy lehet, ha kölcsönösen tiszteljük, 
becsüljük, támogatjuk egymást. Az 
pedig, hogy számunkra az intéz-
mény sokkal több, mint egy mun-
kahely, kihat a programjaink han-
gulatára, minőségére is, amit pedig 
látogatóink is érzékelnek. Közel 
négy évtizede dolgozom ezen a te-
rületen, de szakmailag és emberileg 
is ez a legkiválóbb közösség, ami-
ben eddig dolgoztam. Ez mutatko-
zik meg az eredményeinkben is.   
• Most, hogy újabb 5 évig Te állsz 
az intézmény élén, mik a tervek a 
következő időszakra nézve, mik a 
legfontosabb célkitűzések?
 – Viccesen azt mondhatnám, hogy 

a terveknek csak a fantázia szab 
határt, de természetesen ez ennél 
sokkal árnyaltabb és összetettebb. 

Mindenképpen folytatni kívánom 
az elmúlt öt év szemléletét, azokat a 
közösségépítő-, erősítő folyamato-
kat, melyek tovább növelik az intéz-
mény társadalmi beágyazottságát. 
Ahogy azokat az együttműködése-
ket is – látogatókkal, szolgáltatá-
sainkat igénybe vevőkkel, helyben 
működő és országos szervezetekkel, 
intézményekkel, civil közösségek-
kel, fenntartóval – melyek nélkül 
egy kulturális intézmény nem tud 
működni. Olyan további közösségi 
programok, alkalmaknak a megva-
lósítását, melyek tovább erősítik azt 
az itt élőkben, hogy ha tartalmas 
kulturális élményre vágynak, akkor 
az helyben is elérhető számukra.    
Az általam vezetett, integrált in-
tézmény egységei a művelődé-
si központ, a könyvtár, a galéria 
és a helytörténeti gyűjtemény, így 
a közművelődési, könyvtári, mú-
zeumi terület együttműködésének, 
tevékenységeik egymásra épülésé-
nek erősítését egyértelműen a fej-
lesztendő területek közé sorolom. 
Ebben az elkövetkező évekre néz-
ve még komoly potenciált látok, ez 
ugyanis a kulturális kínálat további 
fejlesztését eredményezheti.

Megáldották az eucharisztikus 
emlékkeresztet 

A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. szeptember 21-én 
a Miklósvári parkerdejében ünnepélyes keretek között 
szervezte meg az 52. Eucharisztikus Világkongresszus 
alkalmából felállított emlékkereszt megáldását, benedi-
kálását. 

Dr. Szilágyi Péter nemzetpo-
litikáért felelős miniszteri biz-
tos a kormányzati elfoglaltság 
miatt távol maradó Potápi Ár-
pád János államtitkár nevében 
mondta el köszöntő beszédét. 
Ahogy fogalmazott: az emlék-
kereszt egyszerre tükrözi szá-
munkra múltunkat, jelenünket 
és jövőnket, mely mindegyik 
csak közösségben képzelhető 
el. - Az elmúlt hetek közösségi 
eseményei mindannyiunkat meg-
erősítettek abban, közösségünkben 
erő van. Az erő pedig abban rejlik, 
amelyet mindannyian személyesen 
is megtapasztalhatunk, hogy vala-
mennyiünket a Gondviselő kegyel-
me és szeretete átölel. Azt kívánom, 
hogy legyen ez a kereszt egysége 
magyar nemzetünknek, jelenünk és 
jövőnk reménysége – mondta.
Dr. Horváth Kálmán kormánymeg-
bízott beszédét személyes emlékkel 

kezdte: édesapja mindig elragadtat-
va beszélt az 1938-as évről, amikor 
is az első Eucharisztikus Kongresz-
szust tartották hazánkban. Szerinte 
a világ csodálatát akkor is, és most 
is kiérdemelte Magyarország, a vi-
lág figyelme most ismét felénk for-
dult, a katolikus világnak Budapest 
lett egy hétre a központja. Hatása 
sokáig fog tartani – hangsúlyozta.  
Gőbölös Péter, a Gyulaj Erdésze-

ti és Vadászati Zrt vezérigazgatója 
arról beszélt, hogy a most megál-
dott keresztet munkatársai kétkezi 
munkájával, az erdeinkből szárma-
zó kocsánytalan tölgyfa anyagából 

hozták létre, melyhez a Tamá-
si Plébánia közössége az alap-
gödör megásásával szimboli-
kusan járult hozzá. 
Az alkalmon műsort adott a 
Szent Cecília Katolikus Ze-
nekar Ótus László vezetésé-
vel, valamint a Tamási Béri 
Balogh Ádám Gimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda 
óvodásai is. Excellenciás Fel-
földi László pécsi megyés-
püspök a kereszt megáldása, 

benedikálása előtt a kereszt je-
lentéséről, a szeretet és szenvedés 
egyensúlyáról, a természetnek az 
emberi lelket átformáló, az embert 
önmagával szembeállító erejéről 
beszélt, miközben a hallgatóságban 
nagy számban jelenlévő gyerme-
kekről sem feledkezett meg.
Az ünnepséget a Szent Cecília Ze-
nekar előadása zárta, majd az egy-
begyűltek közösen elénekelték a 
Himnuszt.

A művelődési központ kollektívája a Zenevonat sztárjaival

Felföldi László pécsi megyéspüspök áldotta 
meg a keresztet
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Idén is megrendezték a Tungi Fesztivált
A Tamási Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat szerve-
zésében szeptember 18-án 
zajlott a már népszerű Tun-
gi Fesztivál. 

Gutheil Magdolna

Ennek a fesztiválnak a célja bemu-
tatni a német nemzetiségünk kultú-
ráját, népviseletét, ételeit, szokásait. 
Ebben az évben egy kiállítással is 
bővült: Geresdlakról (Baranya me-
gye) hoztunk egy vándorkiállítást, 
amit a művelődési ház előterében 
rendeztünk be. Egy hétig lehetett 
megtekinteni, az eredeti, sváb te-
rítőket, törölközőket, falvédőket, 

kendőket, ágytakarókat, és nemze-
tiségi viseletbe öltöztetett babákat. 
Ez a kiállítás nagy népszerűségnek 
örvendezett, sokan látogatták meg. 
Nagyon örülünk, hogy a felnőtt ér-
deklődök mellett a Würtz Ádám 
Általános Iskola nemzetiségi osztá-
lyai, és a Béri Balogh Ádám Kato-
likus Gimnázium diákjai is meglá-
togatták a kiállítást, ahol egy kicsit 
betekintést nyerhettek népcsopor-
tunk múltjába, életébe. 
Ezen a szombat délutánon nagyon 
sok látogató volt kíváncsi a feszti-
válunkra, nem csak a városból, ha-
nem a környező településekről is 

jöttek érdeklődök, sőt ebben az 
évben a Dunakeszi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat delegációja 
is ellátogatott hozzánk.  A délután 
első részében kulturális műsorun-
kat láthatták a kedves nézők, fel-
lépőink voltak a Tamási Aranyerdő 
Méhecske nemzetiségi csoportja, 
a Würtz Ádám Általános Isko-
la Schneeglöckchen nemzetiségi 
tánccsoportja, Both Béláné Évike 
pári sváb népdalokat adott elő, har-
monikán kísérte Takács Magdolna 
harmonika művész, a Tamási Blu-
menkranz nemzetiségi kórust is 
hallhattuk egy vidám népdal cso-

korral. A Bátaszéki Heimat Német 
Nemzetiségi tánccsoport fiataljai 
gyönyörű népviseleti ruhában adták 
elő táncaikat, majd meghallgathat-
tuk a Véméndi Német Nemzetisé-
gi Férfikar fergeteges, vidám dalait. 
A kulturális program zárásaként a 
Bonyhádi Kränzlein tánccsoport-
tól láthattunk egy csokor gyönyörű 
táncot. 
Ebben az évben 9 csapat főzött 
tungit, saurest vagy preet, nagyon 
köszönjük nekik, hogy megfőzték, 
elhozták és bemutatták ezeket a 
jellegzetes sváb ételeket, s kellemes 
asztaltársaság mellett el is fogyaszt-
hatták köreinkben. Idén a fellépő és 
a kilátogató gyerekeknek is hoztunk 
egy kis ajándékot, egy nemzetiségi 
ruhába öltöztetett csacsin lehetett 
szamaragolni, és népi fajátékokkal 
lehetett játszani.
A rendezvényünket egy jó hangula-
tú utcai sváb bállal zártuk, a zenét 
a Városlődi Johann's Kapelle szol-
gáltatta.
Köszönjük minden érdeklődőnek, 
hogy megtisztelték rendezvényün-
ket és kilátogattak a Túrmezei Er-
zsébet rendezvénytérre ezen a szép 
őszi délutánon!

Termálfürdős érdekességek VII.
Ahogy már azt korábban 
említettem, a mostani Ak-
tívpark helyére az 1970-es 
évek második felében csó-
nakázó és horgásztavat ter-
veztek. E turisztikai látvá-
nyosság másik feladata lett 
volna a termálfürdő elhasz-
nált vizének a „pihenteté-
se”, mielőtt az a Koppány-
ba folyik. 

Örményi János

A megálmodott természeti csoda 

azonban soha nem valósult meg. Hi-
ába dolgoztak a terület tóvá történő 
kialakításán a Kapos-Koppányvölgyi 
Vizi Társulat elődjének munkagé-
pei, a híres E-304-es kotrógépek, s 
igyekeztek még a Koppányból is vi-
zet szivattyúzni, az bizony nem telt 
el, mert a medernek nem volt elég 
vízmegtartó képessége.  Amit bele-
szivattyúztak estére, kifolyt reggelre, 
mondhatnánk némi irodalmi áthal-
lással. Aztán 1977 őszén néhány hó-
napi próbálkozás után felhagytak a 
munkálatokkal.

Nagyon örülök, hogy mindig van 
visszhangja a bejegyzéseimnek. 
Nemrég az egyik kedves olva-
sótól olyan fényképet kaptam, 
amelyen barátaival fecske fürdő-
ruhában strandolnak a Balato-
non.
Természetesen köszönettel vennék 
továbbra is minden, termálfürdő-
höz kapcsolódó fotót (legyen az 
családi vagy városi esemény, egyéb 
rendezvény), dokumentumot (belé-
pőjegy, meghívó, képeslap, …), ko-
rabeli tárgyat.

Kívül, belül megújult az óvoda
A Tamási Waldorf Alapítvá-
nyi Óvoda megújulva, meg-
szépülve kezdte meg a 24. 
nevelési évét a gyermekek, 
családok és munkatársak 
nagy örömére.

A Tamási Waldorf Alapítványi 
Óvoda megújult külsővel és belső-
vel kezdhette meg a 2021 – 2022 
– es nevelési évét. Az óvoda hasz-
nálatában levő épület évtizedek óta 
nem volt felújítva pénzügyi okok 
miatt. Idén tavasszal a MAPEI Kft. 
támogatását kértük, hogy a korsze-
rűsítéshez, és a külső – belső fel-
újításhoz biztosítsák az anyagszük-
ségletet. A támogatást megkaptuk, 
melyet nagyon szépen köszönünk! 

A munkálatokkal összefüggő költ-
ségeket az óvoda önerőből finanszí-
rozta. A korszerűsítés és felújítási 
munkálatok megtörténtek, így az 
új nevelési évet megújult, kulturált 
környezetben kezdtük meg a csalá-
dok, a gyermekek és az itt dolgozó 
munkatársak örömére.
Ezúton köszönjük a segítőkész 

hozzáállást Porga Ferenc polgár-
mester úrnak, és Varga Pintér Ru-
dolf úrnak, a Városgazdálkodási 
Kft. vezetőjének az engedélyeztetési 
eljárásban nyújtott segítségükért!
Óvodánk folyamatos bővítésében, 
megújításában 1997 óta sok segít-

séget kaptunk a TAM – BAU Kft. 
ügyvezető igazgatójától, Kólya Jó-
zsef úrtól. Ez a támogatás évről 
évre lehetővé tette, hogy az óvoda 
udvara biztonságos legyen a hatal-
mas földmunkák elvégeztetésével. 
Az épület külső alakítását, bővítését 
építési anyaggal támogatta, és lehe-
tővé tette, hogy gyermekeinknek 
egy műhelyt hozzunk létre, ahol 
esztétikusan és biztonságban bar-
kácsolhatnak, ez sok örömet és vál-
tozatos lehetőségeket biztosít gyer-
mekeink számára!
Köszönettel tartozunk Pech Tibor 
úrnak, az Ezermester Üzletház tu-
lajdonosának, hogy a Tamási Wal-
dorf Alapítványi Óvodát fennállása 
óta támogatja, minden kérésünket 
pozitívan segíti. A felújítás kül-
ső, udvari és belső munkálataihoz 
szükséges anyagokat anyagilag el-
érhetővé teszi számunkra, így az 
óvodánk gazdálkodásában nagy se-
gítséget jelent!

Waldorf Óvoda munkatársai 
és szülői köre

Tamásiban gimnáziumunk is részt vett ezen a 3 órás, szabadtéri versenyen. A telefon-
nal vándorlós verziót választottuk, ahol GPS és egy telefonos applikáció segítségével 
kapták meg a gondolkodtató feladványokat. Ha valakinek nem sikerült a helyes vég-
eredményt megtalálnia, akkor visszaesett 1-2 szintet. Így megeshetett az is, hogy a vá-
rosközpontban elhelyezkedő fél négyzetméteres pályán több kilométert sétáltak, futot-
tak. Nem csak az agyukat tornáztatták meg alaposan, hanem a testüket is átmozgatták. 
Csapatainknak az Ezüstmedve, illetve a Bronzmedve szintet sikerült elérni.

Medve Matek

Az óvodások is felléptek a rendezvényen

A Würtz iskola diákjainak műsora

Belül is megújult az ovi

Sokat köszönhetnek a helyi vállal-
kozóknak
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Újra kezdték a TAM-BAU-s kézis lányok is
A TAM-BAU Tamási Kézilabda Club fel-
nőtt női csapata október 10-én kezdte 
meg a 2021-22 évad bajnoki küzdel-
meit. Az elmúlt évben első ízben a Ba-
ranya-Somogy megyei bajnokságban 
szerepelt az együttes, ahol az utolsó, 
már tét nélküli mérkőzés kivételével 
az összes párharcot megnyerve arany-
érmet szerzett. A remek szereplés elle-
nére az egyesület nem vállalta az NB-II 
küzdelmeit, aminek okairól a csapat 
vezetőjét, Varga Lászlót kérdeztük.

 – A tavalyi alapcsapatunkból négy játékos is 
anyai örömök elé néz (Nagy-Schmidt Niko-
lett, Takács Kitti, Kapinya-Szabó Dominika, 
Seemann Katalin), valamint a járványhelyzet 
okozta bizonytalanságban külső erősítésekben 
nem gondolkodtunk – mondta Varga László. 
- Ezért úgy ítéltük meg, hogy az átszervezé-
sek miatt egyébként is jelentősen megerősödő 
másodosztály jelenleg túl kemény falat lenne 
fiatal csapatunknak. Elég, ha csak annyit mon-

dok, hogy az NB-I/B-ből kieső Szekszárd és 
Nagyatád mellet négy első osztályú egyesület 
U22-es csapata itt szerepel. Így ismét a So-
mogy-Baranyai küzdelmekben méretjük meg 
magunkat. Ez egyébként egy komoly, 14 csa-
patos vetélkedés szintén több, magasabb osz-
tályú együttes utánpótlás csapatával (PEAC, 
Siófok, NEKA, Mohács). 
A felnőttek mellett természetesen az után-
pótlás csapatok is megkezdték a küzdelmeket 
a serdülő, U14, U12, U11-es korosztályokban. 
Az ennél fiatalabbak versenyei a tervek szerint 
novembertől indulnak. Remélhetőleg ebben az 
évadban - az elmúlt két szezontól eltérően - 
már folyamatos lesz a felkészülés és a verseny-
zés is. 
Utánpótlásedzőink: Simon-Horváth Veronika, 
Sarmon-Ruppert Beatrix és Ferenczi Roland 
várják a kézilabdázni vágyó gyermekeket lelkes 
csapataikba. Az egyesület folyamatos működé-
sét fő támogatóink: a Tam-Bau Kft., a Tamási 
Húsüzem és Tamási Város Önkormányzatának 
hozzájárulása biztosítja.

A készülő állatotthont segítették 
a gyűjtéssel

A Tamási Járási Hivatal 
munkatársai több esetben 
is gyűjtöttek már közösen 
adományt rászoruló csalá-
doknak, gyermekeknek, és 
többször előfordult olyan 
is, hogy az állatvédelmet 
segítették akár élelemmel, 
akár egyéb adománnyal. 
Ezúttal a készülő állatott-
honnak szerveztek gyűj-
tést. 

A járási hivatal néhány munkatársa 
aktív közreműködő a Tamási Állat-
védő Egyesület munkájában. Ahogy 
arról korábban a Tamási Táj is be-
számolt: az egyesület megkapta a 
város önkormányzatától használatra 
a volt szarkahegyi állattartó telepet, 
ahol állatotthont szeretnének kiala-
kítani. A járási hivatalban többen is 
a csapat segítségére voltak már, akár 
tárgyi felajánlásokkal, akár fizikai 
segítséggel járultak hozzá a munká-
latokhoz. – A kollégáim most gyűj-
tést szerveztek, hogy minél többen 
segíteni tudjunk a készülő állatott-

honnak, mely fontos mérföldkő lesz 
Tamási életében – mondta Göttlin-
gerné Pintér Judit, a Tamási Járási 
Hivatal vezetője, aki szintén aktív 
tagja az egyesületnek. – A gyűjtés 
végén egy nagyon szép összeggel 
tudtunk hozzájárulni az építkezési 
folyamatokhoz, különböző építő-
anyagokat szerzünk majd be belő-
le. Ünnepélyes keretek között adtuk 
ezt át az egyesület részére, a kol-
légáim ellátogattak a telepre, ahol 
megnézték, jelenleg hogy haladunk, 
és megismerkedtek a gazdi kereső 

kutyusokkal is. Az állattartó telepet 
teljes mértékben most nem tudjuk 
felújítani, hiszen korlátozottak az 
anyagi lehetőségeink. A törvényi-
leg előírt kritériumoknak azonban 
meg kell felelnünk, ezekkel jól ál-
lunk, főként a saját munkánkkal 
jutottunk el idáig, de nagy öröm 
számunkra, hogy sokan segítenek 
adományokkal, és több helyi vállal-
kozó is segített már a munkálatok 
elvégzésében. Egy hónapon belül 
költözni szeretnénk, reméljük, hogy 
sikerül majd!

Futballszeptember 
Felemás eredmények születtek 
a tamási labdarúgásban a szep-
temberi hónap során.

Jól indult a hónap a megfiatalított I. csa-
patunk számára. A bajnokjelölt Bony-
hád meglepetésszerű, de magabiztos le-
győzése (2-1) után az újabb győzelmek a 
Dombóvár (2-1) és a Szekszárd II. (3-0) 
révén a tabella első helyén zárta a hó-
napot a csapat, annak ellenére, hogy a 
Bátaszék otthonában 3-0-ás vereséget 
szenvedett. Az idény eleji eredmények 
alapján változatos szezonra számít-
hatunk, mivel több megerősített csa-
pat is bejelentkezett a bajnoki címért. 
U19-es fiataljaink is jól szerepelnek új 
edzőjükkel, Tóth Rolanddal. Ugyan a 
Bonyháddal 2-2-es döntetlent játszot-
tak, azonban a Gerjent 3-2-re, a Báta-
széket 4-0-ra legyőzték, de egy mérkő-
zéssel kevesebbet játszva is a 2. helyen 
állnak a Dombóvár mögött. Sipos Nor-

bert utánpótlás korú tanítványai részére 
is elkezdődött végre a bajnokság, igaz, 
csak szeptember közepén. Az U13-as 
csapat legyőzte a Faddot (7-4-re) és a 
Paksot (8-0-ra). Az U14-es korosztály 
a Somogy megyei bajnokságban szere-
pel - nem is akár hogyan! 3 győzelmé-
vel és 26-0-ás gólarányukkal vezetik is 
a tabellát a fiatalok. Gratulálunk nekik! 
A megyei III. osztály Nyugati csoport-
ját tavaly megnyerő csapatunk nem kí-
mélte ellenfeleit szeptemberben. Négy 
mérkőzésen 41 gólt lőve, (a Dalmand-
nak 17, a Magyarkeszinek 10, a Felső-
nánának 14) kaposszekcsői 6-0-s vere-
ségük ellenére is az első helyen zárták a 
hónapot. Természetesen KÖSZÖNJÜK 
szurkolóinknak a további támogatást és 
a SÁRGA ULTRÁK részéről a ferge-
teges, igazi mérkőzés hangulatot, mely 
nélkül nem lenne eredményes futbal-
lunk! Hajrá Tamási! 

Tamási 2009 FC

Elfoglalták a diákok TMSZC-hez tartozó iskolákat
Iskolafoglaló projekthéttel kezdődött el a 2021/22-es 
tanév a Tolna Megyei Szakképzési Centrumhoz tartozó 
nyolc iskolában. A tanulók a szeptember 2-ától 10-éig 
tartó időszakban projektfeladatokat oldottak meg és 
változatos programokon vettek részt. 

A Tolna Megyei Szakképzési Cent-
rumhoz tartozó iskolákban szep-
tember elsején rendben zajlottak le 
a tanévnyitó ünnepségek. Ezt köve-
tően a folytatás nem a megszokott 
keretek között zajlott, hiszen mind 
a nyolc iskolában iskolafoglaló pro-
jekthéttel indult a tanév: a dolgozók 
színes, az iskolába, közösségbe való 
be-, illetve visszaintegrálódást segítő 
programokat, valamint projektfel-
adatokat szerveztek a gyerekeknek, 
fiataloknak.  – Nálunk a Vályiban 
évek óta hagyomány már, hogy az új 
tanulóinknak úgynevezett START 
napokat tartunk, amely a középis-

kolába való átmenet segítésére, az 
iskolaváltás feszültségeinek oldásá-
ra szolgált – mondta Furján Katalin 
Anett, a TMSZC Vályi Péter Szak-
képző Iskola és Kollégium igazga-
tója. – Arra a következtetésre jutot-
tunk, hogy most, amikor a digitális 
oktatásból úgy igazán visszatérnek 
a középiskolás diákok a jelenéléti 
oktatáshoz, hatalmas szükség van 
arra, hogy ne csak az új tanulókat, 
hanem az iskola összes tanulóját 
bevonjuk ebbe a programsorozatba. 
Az idei tanév első három napjában 
a diákok osztályfőnökeik irányítá-
sával csapatépítő, közösségformáló 

programokon vehettek részt, vala-
mint tanulásmódszertani felada-
tokat hajtottak végre. Szeptember 
6-tól aztán az ágazatok tanulói 
közös csoportokat alkottak, a hoz-
zájuk rendelt szakmai oktatókkal 
és technikumi társaikkal projekt-
feladatokat oldottak meg abban a 

négy ágazatban, amelynek szakmáit 
a Vályiban tanítjuk: építőipar, ke-
reskedelem, gépészet, és turizmus- 
vendéglátás. Rendkívül gazdagon 
telt a hét: a kereskedelem ágazat-
ban termékkóstoltatással, divatbe-
mutatóval készültek a diákok, és 
kereskedelem történetet dolgoztak 

fel. A turizmus-vendéglátás ágazat-
ban cukrászati termékkészítés folyt, 
díszterítésre és négy fogásos menü-
sor előállítására került sor, sőt, egy 
rap szám is született a héten, mely-
ben a diákok a vendéglátás szép-
ségeiről, árnyoldalairól énekeltek. 
A gépészet ágazatban terményfel-
ismerési feladatokkal, hegesztőszi-
mulátorral végzett munkákkal ké-
szültek az oktatók a diákoknak, és 
elkészült a gépészek kompetencia 
babája is. Az építőipari ágazatban a 
központ téma a centrális tér, az ősi 
lakóterek és a tűz volt; vesszőkosár-
ra épített agyagkemencét készítet-
tek, melyet ki is égettek. Az ágaza-
tok szeptember 9-én egy rendkívül 
látványos show keretein belül mu-
tatták be egymásnak, és a meghívott 
általános iskolai diákoknak egész 
heti munkájuk eredményeit.

Látványos show-al készültek a vályis diákok

Nagy segítség lesz a gyűjtött adomány a munkálatokhoz
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 „Határtalanul” diákszemmel
A TMSZC Vályi Péter Szak-
képző Iskola és Kollégium 
két-két osztálya, valamint 
kísérő tanárai augusztus 
végén és szeptember elején 
tettek egy kísérletet, és el-
szántan nekiveselkedtek a 
2019-es bent ragadt Határ-
talanul pályázataik külhoni 
útjainak megvalósításához. 
A sors, a vak szerencse, 
sőt még a pandémia is tá-
mogatta vállalkozásukat. 
Így történhetett, hogy 2 év 
után végre kijuthattak Er-
délybe és a Vajdaságba.

Pintér Lili 11.SZA-s tanuló a topo-
lyai élményekről, míg Kalányos Vi-
vien, Molnár Boglárka és Schwáb 
Vanessza, a 12.SZA osztály tanulói 
a Nagyenyeden eltöltött napokról 
számoltak be.

Szerbiai utazásunk, 
avagy határtalan 
kalandozásunk a 

Vajdaságban
Augusztus 24-én reggel 6-kor a 
Lidl parkolót elhagyva kezdtük 
meg az életre szóló, újdonságokkal 
teli kirándulásunkat az ismeretlen-
be. Topolyán csatlakoztak hozzánk 
a topolyai mezőgazdasági iskola di-
ákjai és két „sztárvendég”, Tibi és 
Bandi bácsi. Miután forintjainkat 
átváltottuk dínárra, útunk folyta-
tódott Zimonyba, ahol egy elrejtett 
geoládát keresgéltünk a Hunyadi-
toronynál, ahonnét a belgrádi pano-
ráma tárult elénk. Ezt követően kis 
színes hajóra szálltunk, hogy a hul-
lámok ringatásán és a naplemente 
kíséretében szeljük a habokat a Du-
nán és a Száván, azaz sétahajókáz-
zunk Belgrád gyönyörű kulisszái 
között. Este kiadós svédasztalos va-
csora következett a szállás teraszán, 
ahonnan az éjjeli városi panoráma 
kápráztatta szemeinket. 
Reggel korán már talpon voltunk, és 
indultunk a legendás Galambócra. 
Útközben természetesen Tibi bácsi 
regélt nekünk a hely eredetéről, tör-
ténelmi múltjáról és érdekességei-
ről. A Duna partról átintegethet-
tünk Romániába is, már amennyire 
az időjárás lehetővé tette. Szendrő 
váránál is jártunk, hogy még több 
élménnyel gazdagodhassunk. Majd 
késő este érkeztünk Topolyára, egy 
vadászstílusú szállásra, ahol komp-
lett három fogásos vacsorával vártak 
minket. 
Másnap ellátogattunk az otta-
ni mezőgazdasági iskolába, ahol 

megnéztük az intézményt és a 
gyakorlati helyet is, ahol meg-
simogathattuk a jámbor haszon-
állatokat, ezután kikapcsolód-
hattunk a Tó-strandon. Ráadásul 
jófej idegenvezetőinktől még 
ajándékokat is kaptunk! Utolsó 
előtti napunkon pedig nem min-
dennapi látogatást tehettünk a 
Vajdaság Parlamentjében, ezután 
megkoszorúztuk az újvidéki vé-
rengzés áldozatainak emlékmű-
vét, majd sétálgattunk Tibi bácsi 
mondókáinak kíséretében a vá-
rosban. Később ellátogattunk a 
péterváradi erődbe és annak ala-
gútrendszerében barangoltunk. 
A napot különböző stílusú temp-
lomok felfedezésével, aztán bor-
kóstolóval zártuk végül. 
Az utolsó, azaz búcsú napon pedig 
ellátogattunk a szabadkai Város-
házába, megnéztük a főteret, aján-
dékokat és szuveníreket vásárol-
tunk. Majd elköszöntünk külhoni 
diáktársainktól és a már szintén 
jóbaráttá vált Tibi és Bandi bácsi-
tól, buszba ültünk és hazamentünk. 
Hatalmas köszönettel tartozom a 
kísérő tanároknak és a topolyaiak-
nak is egyaránt, hiszen nélkülük 
sose lehettünk volna részesei ennek 
a tartalmas, élményekkel teli szer-
biai kalandnak!

Erdélyi utazásunk
Szeptember 4-én hajnalok hajnalán 
30-an vágtunk neki az erdélyi út-
nak, ami egy 4 órás kényszerpihe-
nő miatt igen hosszúnak bizonyult. 
Déva várának így csak integetni 

tudtunk a buszból, de Vajdahunyad 
várát sikeresen megrohamoztuk és 
bevettük. Este 9 volt már, mire To-
rockón - a Székelykő lábánál - el-
foglaltuk a szállásunkat, ahol finom 
meleg vacsorával vártak minket. 
Másnap sem tétlenkedtünk, ko-
rán keltünk, hisz a napirendünk 
tele volt. A nagyenyedi diákok és 
tanáraik csatlakozása után a szász 
ékszerdobozt, Segesvárt barangol-
tuk be, melynek óvárosát fedeztük 
fel játékos módon. Hazafelé útba 
ejtettük Gyulafehérvárat, meg-
tekintettük idegenvezetőnk, Tibi 
bácsi kíséretében a székesegyházat, 
majd sétát tettünk a várkapuig, mi-
közben rengeteg érdekes történettel 
gyarapodtunk. Faszénen sült meleg 
kürtöskalácsot majszolva tértünk 
vissza szállásunkra, ahol vacsora 
után összegyűltünk, beszélgettünk, 
sőt, még dalra is fakadtunk. A ki-
rándulás harmadik napját a ter-
mészetben töltöttük a vadregényes 
Remetei-sziklaszorosban. A társa-
ság egyik fele nekivágott a hegyen 
keresztül átverekedni magát, hogy 
így ereszkedjen alá az Aranyos vájta 
szorosba. Voltak, akik csak a szoros 
bejáratáig kirándultak, majd előké-
szültünk a grillezésre, hogy finom 
ebéddel várjuk a túrában elcsigázott 
társainkat. A tűzhöz mi teremtet-
tük elő a fát, a fák szárazabb ágait 
próbáltuk kisebb nagyobb sikerrel 
letörni. Közben jókat nevettünk, ha 
a másiknak nem úgy ment a dolog, 
ahogy várta. Volt ott pár kóbor ku-
tya is. Annyira megszerettük őket, 
hogy még neveket is adtunk nekik. 

Majd amint elkészült az étel, meg-
étkeztünk. Néhány falat azért jutott 
a kutyáknak is. Mikor visszaértek a 
túrából társaink, láttuk, hogy a leg-
többjük feje búbjáig vizes volt. Iz-
gatottan mesélték, milyen szép és 
izgalmas volt vasalt pályán az ég 
és föld között lebegni, a patakban 
pezsgőfürdőzni. A friss levegőtől 
és az életre szóló élményektől – ta-
náraink nagy örömére – fáradtan 
dőltünk be az ágyba. Utolsó előt-
ti napot Torockón kezdtük a helyi 
néprajzi múzeumban, majd ezt kö-
vetően fogadó iskolánkba, a nagy-
enyedi Bethlen Gábor Kollégiumba 
látogattunk el. Megismerhettük az 
iskola rövid történetét, betekintést 
kaptunk hagyományaikba. Az erdé-
lyi diáktársainkkal közösen rendbe 

tettük a kollégium régi tanári te-
metőjének egy részét. Ezután egy 
interaktív városfelfedezésen vet-
tünk részt Nagyenyeden, majd Tor-
da felé vettük az irányt. A tordai 
sóbánya csodálatos látványvilága 
lenyűgözött minket. Sok prog-
ram várt minket a bánya mélyén is, 
csónakázhattunk, óriáskeréken ül-
hettünk, mini golfozhattunk, amit 
mindenki nagyon élvezett.  Utolsó 
napunkba már csak kincses Ko-
lozsvár fért bele: Tibi bácsi irányí-
tásával bebarangoltuk a főteret és 
megismertük az azt övező épületek 
történetét, megtekintettük Mátyás 
szobrát és szülőházát, utána pedig 
volt egy kis szabad időnk. A haza-
út kicsit hosszúnak tűnt, este 8-ra 
éreztünk Tamásiba. 

Tamási Város
Önkormányzati Lapja
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