
Nemzeti örökség világszín-
vonalon

A fenti címet választotta mot-
tójául a Magyar Nemzeti Tánc-
együttes, mely az Idősek Napja 
alkalmából adott elsöprő erejű 
műsort a művelődési központ-
ban.

 ¬ 2. oldal
A Tankcsapda és a Dinamit 
léptek fel Tamásiban 

Az Őszi Hacacáré összehozza 
Magyarországot, a program-
sorozat keretében ingyenes 
koncertek, közösségi megmoz-
dulások, családi programok, 
falunapok és kézműves foglal-
kozások zajlottak az ország szá-
mos pontján. 

 ¬ 3. oldal
Közösen futottak az óvodáért 

A Tamási Aranyerdő Óvoda és 
Bölcsőde szülői szervezete is 
belevetette magát a munkába, 
idén is megszervezték a Fu-
tás az óvodáért és bölcsődéért 
nevű rendezvényüket. 

 ¬ 6. oldal
Kihirdették a szakácstanulók 
versenyének eredményét

A tavaszi felhívás után, az új 
tanév kezdetén ismét meghir-
dette a SVÉT a Magyar Konyha 
magazinnal, az Agrármarketing 
Centrummal és az Agrárminisz-
tériummal közösen a szakácsta-
nulók országos versenyét.

 ¬ 5. oldal

Teljes döbbenettel szemlélték nem csak a tamási és környékbeliek, hanem az ország számos pontján élők a közösségi médiát elárasz-
tó videókat, képeket november 1-jén este: a Tamási Termálfürdő bejárathoz közeli teteje aznap a délutáni órákban kapott lángra.

 ¬ 2. oldal
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Mindent megtesznek, hogy a fürdő újra megnyithassa kapuitA tartalomból

Ünnepi műsorral emlékeztek a 
forradalomra

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 65. évfordu-
lójára emlékeztek Tamási-
ban is. 

Az 56-os emlékműnél koszorúzás-
sal, a művelődési központban ünne-
pi műsorral emlékeztek a tamásiak 
1956 tragikus eseményeire. Beszé-
det mondott Porga Ferenc, a város 
polgármestere. Az ünnepségen je-
len volt Arpad Bogya, Isernhagen 
testvérvárosunk polgármestere, va-
lamint a lengyelországi Suchy Las 
testvérvárosból érkezett küldöttség, 
és annak vezetője, Marcin Bulinski 
polgármester-helyettes. 
- Fontos arról is szólnunk ma, hogy 
1956 eseményei – bár sokan csak 
Budapestre gondolnak a forrada-
lom kapcsán – az egész országot 
megmozgatták. ’56 így nemcsak a 

főváros, de a vidék forradalma is 
volt – mondta Porga Ferenc. - A 
mai mapon sem feledkezhetünk 
el Tamásiról. Elődeink megtették, 
amit meg lehetett. Kiálltak a for-
radalom mellett akkor is, amikor 

tudták, hogy saját jövőjüket teszik 
kockára. Tisztelet a bátorságukért! 
Tisztelet azoknak a magyar kato-
náknak, aki a tamási laktanyában a 
szovjet támadás során haltak hősi 
halált. Legyünk büszkék 1956 hő-
seire, akiktől megtanulhattuk: a 
nemzeti önazonosság, önrendel-
kezés és önbecsülés soha nem ve-
szélyforrás, hanem erőforrás egy 
közösség számára, hisz ez az a 
kötelék, mely összeköt és mások-
tól megkülönböztet bennünket. 
Megkülönböztet, de nem választ 
el, mert keresztény alapértékeink 
ugyanazok kell, hogy legyenek, 
és ugyanazok kell, hogy maradja-
nak Isernhagenben, Suchy Lasban, 
Montignyben, Tiszapéterfalván és 
Tamásiban.
A beszéd után a Béri Balogh Ádám 
Katolikus Gimnázium tanulóinak 
„A forradalom dallama” című mű-
sorát láthatták az emlékezők.

Főhajtás az emlékmű előtt

A gimnázium tanulóinak műsora

Felülvizsgálják a 

forgalmi rendet 

a városban
Tamási forgalmi rendje 
felülvizsgálatának jóvá-
hagyása volt az október 
utolsó szerdáján tartott 
képviselő-testületi ülés 
legfontosabb napiren-
di javaslata, tájékoztat-
ta a TEOL-t Porga Ferenc 
polgármester. Elmond-
ta, régóta tervezik, hogy 
külső, forgalomtechniká-
val foglalkozó céget bíz-
nak meg azzal, vizsgál-
ja felül a város forgalmi 
rendjét.

– Elkészült egy szakmai anyag, 
amely javaslatokat tartalmaz, 
hogy az elkövetkezendő idő-
szakban milyen változásokat 
szükséges bevezetni annak érde-
kében, hogy a jelentősen meg-
növekedett forgalmat kezelni 
tudják. A forgalomtechnikai vál-
tozások érintik majd az autós, a 
gyalogos és a kerékpáros forgal-
mat, a belterületi utakat, vala-
mint a városon keresztül haladó 
főutakat is – tette hozzá. Ismer-
tette, a szakmai anyag alapján a 
testület ütemezi a feladatokat a 
megvalósításhoz szükséges for-
rások figyelembevételével. 
Az útburkolat festésének hiá-
nyosságait könnyebb lesz pótol-
ni, mint egy körforgalmat létesí-
teni egy állami tulajdonban lévő 
közúton.
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Nemzeti örökség világszínvonalon
A fenti címet választotta 
mottójául a Magyar Nem-
zeti Táncegyüttes, mely az 
Idősek Napja alkalmából 
adott elsöprő erejű műsort 
a művelődési központban. 

Czink Judit

Akik részt vettek a teltházas műso-
ron, bizonyosan egyetértenek ab-
ban, hogy lebilincselő, különleges, 
valóban világszínvonalú előadásban 
volt részük. Hazánk egyik legna-
gyobb létszámú hivatásos néptánc-
együttesének a Kárpát-medence 
néptánc kincséből bemutatott válo-
gatását rendkívüli dinamika, a tán-
cok virtuozitása és a színpadképek 
látványossága jellemezte, mely ma-
radandó élményt és lelki feltöltődést 
nyújtott a közönségnek. A társulat 
küldetésének tartja a magyar folk-
lór megismertetéséért, népszerűsí-
téséért és művészi rangra emelését, 
az általuk színpadra állított pro-
dukciók hazánkban, a határon túli 
magyarlakta területeken és a világ 
számos országában hatalmas sikert 
aratnak. Sokszínű repertoárjukból 
– mely történelmi táncjátékoktól az 
autentikus folklórműsorokig, a dra-
matikus táncszínházi előadásoktól 

a népi hagyományainkon alapuló 
mesedarabokig terjed – a Kárpátok 
visszhangja című előadást hozták el 
Tamásiba. Ebben olyan válogatást 
állítottak színpadra, mely a magyar 
nyelvterület legszebb táncait és ez-
zel együtt gazdag viseleteit mutatja 
be, különös hangsúlyt fektetve az 
eredeti és stílusos előadásmódra. 
A különböző nemzetiségek táncait 
felvonultató előadásban több mint 
húsz táncos pár, az együttes szólis-
tái és táncművészei álltak színpad-
ra, fergeteges előadásukban többek 
közt a jól ismert csárdás, az erdélyi 
és magyar cigány táncok, valamint a 

világ egyik legvirtuózabb férfitánca, 
a legényes tánc is megelevenedett 
a színpadon. Az együttest saját, az 
autentikus paraszti zene kutatására 
és megörökítésére vállalkozó zene-
kara kísérte a színpadon. 
A Zsuráfszky Zoltán Kossuth-dí-
jas kiváló művész vezette együt-
tes elhivatott táncosai, zenészei 
feledhetetlen élményt szereztek a 
néptáncot szerető tamási közön-
ségnek. Az előadás a művelődési 
központ sikeres pályázatának ered-
ményeként, a Déryné programnak 
köszönhetően ingyenesen volt lá-
togatható. 

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

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

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

2021.  DECEMBER 2. (CSÜTÖRTÖK) 10.00-11.00
GASPARICS LÁSZLÓ

2021.  DECEMBER 9. (CSÜTÖRTÖK) 10.00-11.00
DR. SZATMÁRI LÁSZLÓ

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

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Hatvan gyermek tiszteletére 
ültettek fákat

Tizenöt éve már annak, hogy minden évben fákat ül-
tetnek az előző évben született gyermekek tiszteleté-
re Tamásiban.

Idén sem volt ez más-
képp: helyszínnek ez 
alkalommal az Ak-
tív Parkot választották. 
Ide kerültek azok a fák, 
melyek mellett a tavaly 
született kispolgárok 
remélhetőleg sokszor 
elmennek majd; a fák, 
melyek a gyermekek-
kel együtt cseperednek 
fel. Aki fát ültet, az a 
jövőben gondolkodik – 
mondta Porga Ferenc 
polgármester az esemé-
nyen. Nyolc darab vörös-
levelű juhar ereszthet gyökeret az Aktív Parkban, melyeket a gyerme-
kekkel, szüleikkel, nagyszüleikkel közösen ültettek el november elején 
a 2020-ban született kispolgárok részére. A gyermekek neveit ezúttal is 
egy gravírozott táblára helyezték el, melyet szintén felavattak. 

Teltház előtt zajlott a színvonalas előadás

Mindent megtesznek, hogy a 
fürdő újra megnyithassa kapuit
Teljes döbbenettel szemlélték nem csak a tamási és kör-
nyékbeliek, hanem az ország számos pontján élők a kö-
zösségi médiát elárasztó videókat, képeket november 
1-jén este: a Tamási Termálfürdő bejárathoz közeli tete-
je aznap a délutáni órákban kapott lángra.

Az egész nagyon szürreális volt – 
írta egy kommentelő, aki a hely-
színen tartózkodott, amikor az első 
lángok megjelentek. „Pont a meleg-
vizes medencében ültünk, mikor 
felkapcsolták a lámpákat. Néhány 
perc múlva láttuk meg az első lán-
gokat. Én rettegek a tűztől, úgy-
hogy azonnal elindultam kifelé, már 
az alsó szinten voltunk, amikor egy 
szabadnapos tűzoltó kezdte kiterel-
ni az embereket. Már itthon voltam, 
mikor megláttam egy posztban, 
hogy lángokban áll az egész tető-
szerkezet…teljesen ledöbbentem.”.  
Az épületben közel 500 m2 tető-
felület károsodott, személyi sérülés 
szerencsére nem történt, a bent tar-
tózkodók időben el tudták hagyni 
az épületet.
A helyszínre hat tűzoltóautó, két 
magasból mentő és közel negyven 

tűzoltó érkezett, akik emberfelet-
ti munkát végeztek egész este és 
még másnap hajnalban is. Tamási-
ból az önkormányzati és önkéntes 
tűzoltók, valamint Dombóvárról, 
Siófokról és Bonyhádról hivatásos 
egységek vettek részt a beavatko-
zásban. A szakszerű munkájuknak 
köszönhetően a tüzet kedd reggelre 
teljesen sikerült eloltani. Ugyancsak 
kedd reggel elindult a kárfelmérés 
folyamata is: tűzkárszakértő, illet-
ve biztosítási szakértő vizsgálja a 
károsodott épületet, valamint stati-
kus igénybevételére is szükség van a 
kárenyhítés, kárelhárítás és a későb-
bi helyreállítás mielőbbi megkezdé-
se miatt. 
Sándor Zsolt, az üzemeltető Aqu-
aplus Kft. fejlesztési vezetője a TE-
OL-nak elmondta: egészen biztos, 
hogy több millió forint a termálfür-

dőben keletkezett kár. – Jelenleg is 
zajlik a tűzvizsgálati eljárás, amely 
eredményétől függően tudunk majd 
az ideiglenes kárelhárítási, biztosí-
tási munkákkal kapcsolatos ügyek-
ben eljárni. Más szakértőnek csak a 
tűzvizsgálat lezárása után van lehe-
tősége vizsgálódni, az épület szerke-
zetét megbontani, hogy megállapít-
ható legyen, milyen mértékű kárról 
van szó. – A tűzoltóság ígérete sze-
rint gyorsított eljárásban készítik el 
a jegyzőkönyvet, amelynek köszön-
hetően tisztán látunk majd, de ez is 
hetek kérdése. Egészen biztos, hogy 
több millió forintos a kár, részben 
a tűz, részben az oltási munkálatok 
miatt, mivel nagy mennyiségű vizet 
kapott az épület, és több eleme el-
ázott – tette hozzá.
A fürdő most beláthatatlan ideig 
zárva tart. Közösségi oldalát el-
árasztották az üzenetek, kommen-
tek, melyekben mindenki abban 
reménykedik, hogy a megye köz-
kedvelt fürdője, Tamási turizmusá-
nak zászlóshajója mielőbb újra nyit-
hatja kapuit a vendégek előtt. - Az 
ingatlantulajdonos Tamási Város 
Önkormányzata, és az üzemelte-
tő Aquaplus Kft. mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a fürdő mi-
nél előbb újra kinyithasson. A to-
vábbiakról a pontos információk 
birtokában adunk folyamatos tájé-
koztatást – mondta Porga Ferenc 
polgármester. Süli János, a térség 
országgyűlési képviselője is a hely-
színen járt, úgy fogalmazott: tudjuk, 
hogy a létesítmény milyen fontos a 
településnek és az egész régiónak 
elsősorban turisztikai szempontból, 
éppen ezért mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy az eredeti 
állapot helyreálljon. 

Hajnalig dolgoztak a tűzoltók megfeszített tempóban
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Könyvbemutatóval indult a program
2006 óta többféle hagyo-
mányt követve, de tartal-
mában mindig sokféle új-
donságot kínálva kerül sor 
az Informatikai és Könyvtá-
ri Szövetség szervezésében 
az Országos Könyvtári Na-
pok eseményeire, a szak-
ma legjelentősebb, legtöbb 
érdeklődőt megmozgató 
programsorozatára minden 
év októberében.

Nagy Istvánné

Ezekben a napokban felérté-
kelődik a könyvtárak szerepe, 
mint ahogy a pandémia alatt 
is, erősödik a könyvtárak tár-
sadalmi szerepvállalása, na-
gyobb teret kap a személyes 
találkozások lehetősége. A 
projekt idei ajánlott témakö-
reiből mi a könyvtárak múlt-
idéző szerepét választottuk, 
ehhez igazítva rendezvénye-
ink témáját. A program Hen-
kei Mari könyvbemutatójával 
indult. Márili címmel megírt, 
gyermekkori visszaemléke-
zéseit tartalmazó kötetéből 
ismerhettünk meg részlete-
ket, amelyet Reich Károly 
szavaival ajánlott a közön-
ség figyelmébe. „Tudvalevő, 
hogy a gyermekkor milyen 
nagy jellemformáló, s milyen 
nagymértékű meghatározója 
az emberi élet alakulásának. – Most 
visszatekintve az időben, végigkísé-
rem útján a kis patakot – gyermek-
koromat. – Kegyes volt a sors hoz-
zám, hogy az én kis forrásom oly 
szép vidéken fakadt és útja boldo-
gító gyönyörűség lehetett.” 
A Lóca együttes több alkalommal 
járt már könyvtárunkban. Ez alka-
lommal a Katyika és Matyika című 

meseelőadással örvendeztették meg 
az első osztályos tanulókat. A Ha-
zajáró című turisztikai-honismereti 
magazinműsor 2011-ben indult a 
Duna TV-n. A műsor célja a Kár-
pát-medence  természeti, kulturális 
értékeinek, történelmi emlékeinek 
és az ott élő magyarok minden-
napjainak a megismertetése. A mű-
sor két szereplője Erdélyben, Fel-
vidéken, Kárpátalján, Délvidéken, 
Muravidéken, Őrvidéken és belső-
Magyarországon hol gyalog, hol 
szekérrel, kerékpárral vagy kenuval 

halad vándorútja során. Az évek óta 
tartó gyaloglásnak az is célja, hogy 
kedvet csináljanak a közönségnek 
a határon túli túrázáshoz és a tör-
ténelmi Magyarország megismeré-
séhez. A sorozat felbecsülhetetlen 
értékű kordokumentum, továbbá 
egyedülálló földrajzi kincs, hiszen 
a stáb olyan természeti helyekre is 
eljutott, ahol se előtte, se utána nem 

járt még kamera vagy más forga-
tócsoport. A sorozat szerkesztője, 
Kenyeres Oszkár volt könyvtárunk 
vendége, aki vetített képes élmény-
beszámolójával nemcsak lenyűgöz-
te a közönséget, ösztönözte is eddig 
ismeretlen tájak felfedezésére, az 
„elindulni és hazatérni” jelszó je-
gyében.
R. Kelényi Angelika Terézanyu-
díjas írónő  első könyve  2014-ben 
jelent meg az Álomgyár Kiadónál. 
Ezt sorban követték az olyan si-
kerkönyvek amelyek a  sokak ál-

tal ismert kemény élet-
helyzeteket (válás, pánik, 
féltékenység) dolgozzák 
fel  humoros, laza stílus-
ban. Krimibe illő, de ro-
mantikát sem mellőző 
kalandokról olvashatunk 
a Caroline Wood sorozat 
köteteiben, egy újságírónő 
szemszögéből. Az írónő 
mesélt arról, hogy 2016-
ban zsánert váltott és 
történelmi témájú könyv-
sorozatokba kezdett bele 
(Az ártatlan, Riva nővérek, 
Szulejmán). A 17-18. szá-
zadba helyezett cselekmé-
nyek történelmi háttérben 
bűnügyek, összeesküvések 
zajlanak, melyeket a tiszta 
szerelem ellensúlyoz. Tör-
téneteiben minden eset-
ben erős, harcos, mégis 
hétköznapi nők a főhősök, 

akiknek szerepébe bárki beleélhe-
ti magát. De olyan súlyos és ma is 
aktuális kérdésekkel is foglalkozik, 
mint a hatalommal való visszaélés, 
az erőszak, ellenpontozásként pedig 
a család összetartó ereje és a feltétel 
nélküli szeretet jelenik meg. A női 
közönség nagy érdeklődéssel követ-
te az írónő feltett kérdésekre adott 
válaszait is. 

A Tankcsapda és a Dinamit léptek fel
Az Őszi Hacacáré össze-
hozza Magyarországot, a 
programsorozat keretében 
ingyenes koncertek, közös-
ségi megmozdulások, csa-
ládi programok, falunapok 
és kézműves foglalkozások 
zajlottak az ország számos 
pontján. 

Hatalmas színpad, legendás zene-
karok várták október 17-én este a 
Túrmezei térre érkezőket. Idén au-
gusztus végétől október végéig tar-
tott az a koncertsorozat, aminek fő 
célja az összetartozás közös megün-
neplése volt, amit a hosszú elzárt-
ság után ismét személyesen, együtt 
tehettünk meg.  Az Őszi Hacacáré 
128 állomásának zenei kínálatában 
egyaránt megtalálhatók voltak a 
zenészlegendák, a fesztiválzeneka-
rok és a mulatós műfajt képviselő 
előadók. Október 17-én, vasárnap 
a Tankcsapda és a Dinamit együt-
tesek adtak koncertet Tamásiban. 
– Soha nem jöhetett volna jobbkor 
ez az esemény, mint most – fogal-
mazott a művelődési központ igaz-
gatója, Czink Judit. - Az év során, 
miután már nyithatott a művelődési 
központ, és rendezhettünk progra-
mokat, számos koncert bonyolódott 

le itt a téren különböző műfajok-
ban, de az igazi rockzene még vá-
ratott magára, és nagyon örültünk, 
hogy végre ez is eljött. 
Süli János, országgyűlési képvi-
selő, miniszter is megtisztelte je-
lenlétével az eseményt. Elmond-
ta: kettő célja volt a rendezvény 
megrendezésének. Az egyik, hogy 
a zenekarok háta mögött ínséges 
idők vannak, sok koncert elma-
radt, de ugyanez a lakosságtól is 
természetesen csak elvett, hiszen 
közösségi élmények átélésére nem 

volt lehetőség. Fontos volt emiatt, 
hogy a kormány támogassa ezek-
nek a koncerteknek a létrejöttét, 
mely nem csak zenei élményt je-
lentett, hanem baráti találkozá-
sokat, beszélgetéseket, jó hangu-
latot. 
A Dinamit legendás tagjaival és 
remek dalaival melegítette be az 
estét, a debreceni trió, a Tank-
csapda pedig igazi, hamisítatlan 
rock’n’roll hangulatot teremtett a 
téren a közönség legnagyobb örö-
mére.  

Vélemény

Fürdő volt, van és lesz!
2021. november 1. Min-
denszentek napja, 16.20 
perc. A temetőben az új 
harangláb először kon-
dult meg. Nehezen, ke-
serves hangon szólalt 
meg az új szerkezet, 
mintha érezte volna, 
hogy nagy baj van. Nem 
sokkal korábban tűzoltóautók szi-
rénájának hangja visszhangzott a 
város déli részéről. Gyorsan ter-
jedt a hír a városban: „Ég a Für-
dő”! Néhány perc múlva döb-
benten álltam a Fürdő új épülete 
előtt, és néztem, ahogyan a vörös 
lángnyelvek felcsapnak az épület 
tetejéről. Közben egyre többen és 
többen lettünk, akik fojtott csend-
ben, végtelen keserűséggel a szí-
vünkben, tehetetlenül álltunk és 
néztük, ahogy a tűzoltók heroikus 
küzdelmet folytatnak a lángokkal, 
a füsttel, a magasággal. Ekkor még 
kevesen hittünk benne, inkább 
csak reménykedtünk abban, hogy 
az épület nem ég porig, legalább 
egy része megmarad. Arra gon-
doltam, hogy miért velünk, és mi-
ért pont most? Miért pont most, 
amikor kezdtek egyenesbe jönni 
a dolgok: elindult a gyógyászat, 
megkaptuk a gyógyfürdő minő-
sítést, gyógyhely lettünk, zajlik a 
régi fürdő rész felújításának terve-
zése. De ez most mind másodla-
gos. A legfontosabb, hogy az épü-
letet időben kiürítették, és nem 
sérült meg senki. 
A tehetetlen és feszült várakozás 
közepette végtelenül lassan múlt 
az idő. Éjfél körül jelezte a műve-
leti vezető, hogy a tetőn túl nem 
fog most már tovább terjedni a 
tűz. Reggel 6 óra után végeztek 
teljesen az oltással. Négy város 6 
tűzoltófecskendője, két létrás gép-

jármű, 40 tűzoltó, - kö-
zöttük természetesen a 
tamásiak is -, akik végi-
küzdötték az éjszakát. 
Nekik köszönhető, hogy 
nagyrészben megmaradt 
az épület. A kár azon-
ban így is jelentős. Hogy 
pontosan mekkora, az 

hamarosan kiderül. A katasztrófa-
védelem tűzkárszakértői és a biz-
tosító kárszakértői elvégezték a 
szükséges vizsgálatokat. Várjuk az 
eredményt, és várjuk arra a választ, 
hogy mi okozta a tüzet, hibázott-e 
valaki, ha igen, akkor ki?
Régi mondásunk, hogy „minden 
rosszban van valami jó”. Most 
egyértelműen kiderült, hogy so-
kunknak fontos Fürdőnk, nagyon 
sokan szeretik, kötődnek hozzá. 
Tamásiak és vidékiek egyaránt! 
Az elmúlt héten bárkivel beszél-
gettem, akár a hivatalban, az ut-
cán, vagy a boltban: nem volt 
olyan, aki ne aggódott, vagy ne 
kérdezett volna rá arra, hogy mi a 
helyzet. A közösségi oldalon szá-
zával születtek hasonló tartalmú 
bejegyzések. Sokan ajánlották fel 
a segítségüket, különböző módon 
és formában.
Ezúton is köszönjük mindenki-
nek, aki segíteni akar! Kis türel-
met kérünk: most a biztosítónál 
„pattog a labda”, és hamarosan a 
számok fognak beszélni. Azzal 
biztosan mindenki sokat tud se-
gíteni, hogy használja, ezáltal be-
lépőjegyével is támogatja majd a 
helyreállított Fürdőt.
Mi városvezetők, az önkormány-
zat pedig azon fogunk dolgozni, 
hogy városunk ékköve, szimbólu-
ma minél előbb régi fényében ra-
gyogjon! 

Porga Ferenc polgármester

A Tankcsapda zenekar remek hangulatot varázsolt a térre

A Márili című könyv bemutatója
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Átadták a város kitüntető címeit
Ünnepi testületi ülés kere-
tein belül, október 23-án 
este a művelődési központ-
ban adták át a díjakat az 
arra érdemeseknek. 

 A „Tamási Ifjú tehetsége” kitüntető 
címet idén hat fiatalnak ítélte oda a 
város képviselő-testülete. Tóth Zsó-
kát az alkotó- és előadóművészet 
területén elért kimagasló eredmé-
nyei, természetismereti versenyeken 
elért megyei és országos helyezései, 
kreatív pályázati sikerei, a közössé-
gért vállalt példamutató szerepe tet-
ték méltán érdemessé a címre. 
Beke Zétény a sport, ezen belül az 
atlétika, a diszkoszvetés, súlylökés, 
kalapácsvetés területén elért ered-
ményei, országos és nemzetközi 
versenyeken nyújtott kiemelkedő 
teljesítménye, sikerei, elismerései 
révén érdemelte ki a Tamási Ifjú 
Tehetsége címet. 
Izsák Anna szorgalma, kitartása, a 
kézilabdasport területén elért me-
gyei és országos eredményei, ki-
emelkedő teljesítménye miatt kapta 
meg a díjat. 
Pencs Barnabás több sportágban 
– így a földharc, judo és a labda-
rúgás területén is – elért kimagasló 
eredményei, akaratereje, kitartása, 
országos és nemzetközi porondon 
szerzett győzelmei miatt méltán 
kapta meg a Tamási Ifjú Tehetsége 
kitüntető címet.
Fegyveresi Gergő a sport, ezen belül 
a földharc területén, országos szin-
ten elért eredményei, teljesítménye 
révén érdemelte ki a díjat. 
Büttl Zsófia Hanna a matematika, 
a népdaléneklés, az irodalom terüle-
tén elért sikerei, megyei és országos 
versenyeken elért kimagasló ered-
ményei, szorgalma, munkafegyel-
me és a diákközösségben végzett 
szervezőmunkája eredményeként 
vehette át a Tamási Ifjú Tehetsége 
díjat.
A „Tamási Város Sportjáért” ki-
tüntető címet Horváth Gréta kap-
ta 2021-ben. Számára a kézilab-
dasport területén elért kimagasló, 
példaértékű tevékenysége, országos 
és nemzetközi szinten is kiemel-
kedő sportsikerei eredményeként, 
városunk jó hírnevének öregbítésé-
ért, jól megérdemelten került oda-
ítélésre a Tamási Város Sportjáért 
kitüntető cím.
A „Tamási Város Biztonságáért” dí-
jat idén egy rendőr és egy tűzoltó 
kapta. 
Krémer Bernadett rendőr törzs-
zászlós huzamosabb ideje kiváló 
színvonalon, szakszerűen és ha-
tékonyan végzett munkájáért, a 
közbiztonsági helyzet fenntartása, 
javítása, a lakosság biztonságérze-
tének növelése érdekében kifejtett 
kiemelkedő, példamutató tevékeny-
ségéért érdemelte kis az elismerő 
címet. Balassa Tamás tűzoltó több 
mit két évtizede tartó, a lakosság 
biztonságérzetét erősítő, a kárese-
mények felszámolása során nyújtott 
bátor és tettre kész magatartásáért, 
az emberi élet mentése érdekében 
végzett kiemelkedő munkájáért 
nyerte el a Tamási Város Biztonsá-
gáért címet.  
„Tamási Város Közszolgálatáért” 
díjban részesült idén Kersák Kata-
lin, aki magas színvonalú, lelkiisme-

retes szakmai munkájáért, a köz-
igazgatás iránti elkötelezettségéért, 
elhivatottságáért vehette át a kitün-
tető címet. Fioláné Keszler Anita 
a „Tamási Város Közszolgálatáért” 
díjban részesült, melyet lelkiismere-

tes, precíz, megbízható munkájáért, 
alaposságáért, munkahelye zökke-
nőmentes működését mindenben 
segítő tevékenységéért érdemelt ki. 
2021-ben a „Dr. Várady János-dí-
jat” Tamási Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete Dr. Tímár Ti-
bornak adományozta. Dr. Tímár 
Tibor az egészségügy területén 
tartósan végzett, felelősségteljes, 
magas színvonalú betegellátásáért, 
hivatástudatáért, az egészség meg-
őrzése, a betegségek megelőzése és 
gyógyítása érdekében kifejtett több 
évtizedes munkájáért érdemelte ki a 
kitüntető címet. 
A „Tamási Város Érdemes Pedagó-
gusa” kitüntető címet idén hárman 
vehették át. Horváthné Szőllősi 
Edit több évtizede magas szakmai 
színvonalon végzett következetes, 
elhivatottsággal végzett tevékeny-
ségéért, innovatív feladatellátásáért, 
széleskörű tudást igénylő pedagó-
gusi munkájáért méltán érdemelte 
ki a címet. 
Puskásné Szalai Katalint elkötele-
zett, kitartó és eredményes, inno-
vatív pedagógiai munkája, a kihí-
vásoknak mindig megfelelni tudó, 
sokoldalú szakmai és közösségépítő 
tevékenysége tette méltóvá a Tamá-
si Város Érdemes Pedagógusa cím-
re. 
Rőth Rita kitartó, nagy türelemmel 
végzett, a felzárkóztatás és a tehet-
séggondozás területén is kiemelke-
dő, a diákokra és kollégáira mindig 
figyelő, őket önzetlenül segítő okta-
tó-nevelő munkájáért méltán ítélte 

oda a képviselő-testület a Tamási 
Város Érdemes Pedagógusa címet. 
A „Tamási Város Közösségéért” dí-
jat Berkesné Imre Erikának ítélték 
oda. Több évtizedes, a város mű-
vészeti életét formáló és gazdagító, 
közösségépítő, a generációk közti 
együttműködést erősítő, a népi kul-
túra megőrzése, a néptánc közössé-
gi tradíciójának továbbadása érde-
kében végzett, példaértékű munkája 
elismeréseként vehette át a Tamási 
Város Közösségéért kitüntetést.
 „Pro Urbe Tamási” kitüntető címet 
ítéltek oda Johann Gierlingernek, 
aki egy osztrák, ötgyermekes, me-
zőgazdasággal foglalkozó családban 
nőtt fel, Linz közelében. Hentes 
szakmát szerzett, 1996-tól 2003-ig 
a Délhús Zrt. termelésirányítója-
ként dolgozott, majd Romániában 
vásárolt egy húsüzemet, 2005-ben 
pedig a tamási vágóhidat, ahol a mai 
üzem is áll, mely azóta Magyaror-
szág vezető bacongyártója lett.
Az elmúlt másfél évtizedben fo-
lyamatosan fejlesztette az üzemet, 
2018-ban pedig elindult a leg-
nagyobb mértékű bővítés, amely 
egy 14 milliárd forintos beruházás 
keretében valósult meg. A sikeres 
projekt eredményeképpen a Tamási 
Hús Kft. ma közel 400 főt foglal-
koztat, a cég sikerei pedig öregbítik 
a város hírnevét, növelik ismertsé-
gét. Johann Gierlinger kezdettől 
fogva támogatta a város civil szer-
vezeteit, sportegyesületeit. Folya-
matosan számíthattak támogatásra 
a futball, kézilabda, súlyemelő, atlé-
tika és kerékpáros szervezetek, to-
vábbá a városi fúvószenekar. A cég 
minden évben támogatja a mentő-
szolgálatot és a tűzoltó egyesületet 
is. A pandémia idején a Rászoruló 
Gyermekekért Alapítvány részesült 
nagyobb összegű adományban. A 
bővítés során megújult gyáregység 
átadását sajnos már nem érhette 
meg, 2020. július 10-én, 63. életévé-
ben váratlanul elhunyt. Érdemei el-
ismerésére ítélte oda Tamási Város 
Képviselő-testülete posztumusz a 
Pro Urbe Tamási címet. 
Tamási és Isernhagen - a lengyel-
országi Suchy Lassal közösen – az 
elmúlt évtizedben szoros együtt-
működést alakított ki, számos kö-
zös program megvalósításával tö-
rekedtek arra, hogy a települések 
polgárai, civil szervezetei és intéz-
ményei megismerjék, megbecsüljék, 
segítsék egymást, ezzel is erősítve a 
partneri folyamatokat. 
A mai napig a két város kapcsola-
tának fontos értékei a megértés és 
érdeklődés egymás iránt.
Isernhagen városa Arpad Bogya 

vezetésével folyamatosan támogat-
ta, segítette Tamási civil szerveze-
teit, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
több alkalommal is kapott támoga-
tást a településtől. Mindezekért, va-
lamint abból az alkalomból, hogy 

Arpad Bogya az idei évben nyug-
díjba vonult, Tamási elöljárói az 
október 23-ai ünnepi alkalmon 
köszönték meg neki az évtizedes 
együttműködést.  

 A díjak átvételét több fellépő mű-
sora tette ünnepivé. A tavalyi évben 
először csendült fel az a nyitány, me-
lyet hagyományteremtő szándékkal 
komponált Varga Balázs, a Tamási 
Koncert-Fúvószenekar karmestere, 
a Tamási Alapfokú Művészeti Isko-
la igazgatója. Az 1956-os események 
idején Beethoven Egmont-nyitánya 
vált a forradalom háttérzenéjévé, 
ezért a felcsendülő fanfár hangjai 
megidézték minden idők egyik leg-
nagyobb zeneszerzőjének művét. A 
„Fanfár az Egmont-nyitány témá-
jára” című rövid dallamot a Tamási 
Koncert-Fúvószenekar három trom-
bitása: Kuti Máté, Kuti Gergő és 
Szerencsés Gergő játszotta. Fellépett 
Hegedűs Emese és Simon-Horváth 
Veronika is; Gombosi László, a Pécsi 
Balett Magyar Köztársasági Arany 
Érdemkereszttel kitüntetett balett-
művészének két kiváló növendéke, 
akik a felnőtt jazz balett csoport tag-
jaiként külön erre az estére állítottak 
össze egy koreográfiát. 
Az ünnepi testleti ülés zárásaként 
egy néptánc koreográfiát láthattak 
a Pántlika néptánc együttes két tán-
cos párjának előadásában: Takács 
Botond és Takács Titanilla, Simon 
Szofi és Varga Zsombor léptek szín-
padra.

A kitüntetettek közös csoportképe

Dr. Tímár Tibor veszi át a kitüntetést

Árpád Bogya köszöni meg az 
ajándékot
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Kihirdették a szakácstanulók 
versenyének eredményét

A tavaszi felhívás után, az új tanév kezdetén ismét meg-
hirdette a SVÉT a Magyar Konyha magazinnal, az Ag-
rármarketing Centrummal és az Agrárminisztériummal 
közösen a szakácstanulók országos versenyét. 

A döntő izgalmas megmérettetés-
ként zajlott október 8-án és 9-én, az 
Országos Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Kiállításon felépített ver-
senystandon. A versenyzők összesen 
két fordulóban mérettettek meg. Az 
elsőben gasztronómiai esszét készí-
tettek és négy környékbeli termelőről 
kutatási anyagot dolgoztak ki. Ezen 
kívül minden csapat a saját iskolá-

jában elkészítette az elő- és főételét. 
Ezek fotóival, és a recept leírásával 
indultak a versenyen. Az országból 
összesen 9 iskola állított össze csapa-
tot, közülük a zsűri értékelése alapján 
6 iskola diákjai jutottak be a második 
fordulóba. A döntőben a versenyzők-
nek 240 perc állt rendelkezésükre, 
hogy az előzőleg papíron beküldött 
ételeket helyben, élőben elkészítsék. 

Felkészítő tanáraik jelen lehettek a 
versenyen, ám nem nyúlhattak az éte-
lekhez, csak szóban segíthették a vég-
telen izgalomban lévő diákokat.  A 
döntőbe került a Heves Megyei SZC 
Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegen-
forgalmi Technikum és Szakképző 
Iskola, a Miskolci SZC Szentpáli 
István Kereskedelmi és Vendéglátó 
Technikum és Szakképző Iskola, a 
Siófoki SZC Krúdy Gyula Techni-
kum és Gimnázium, a Székesfehér-
vári SZC Deák Ferenc Technikum 
és Szakképző Iskola, a Tolna Megyei 
SZC Vályi Péter Szakképző Isko-
la és Kollégium, és a Zalaegerszegi 
Szakképzési Centrum Báthory Ist-
ván Technikum csapata. A döntő az 
OMÉK-on felépített versenystandon 
zajlott. A végső megmérettetésre be-
került 6 csapat osztásban mutatta 
be versenymunkáját. Október 8-án, 
pénteken Székesfehérvár, Siófok és 
Tamási fiataljai sürögtek-forogtak a 
konyhán, október 9-én, szombaton 
pedig az egri, a miskolci és a zala-
egerszegi szakácstanulók készítették 
el menüjüket. 
A 2021-es folkTREND! szakácsver-
senyen a tamási Vályisok a negyedik 
helyen végeztek. 

Idén is bejárták Tolnát, Baranyát
A nyári, őszi hónapokban 
ismét hazánk szebbnél 
szebb tájait járták be a mű-
velődési központban mű-
ködő természetjáró csoport 
tagjai. 

Júliusban a Mecsek hegyes-völgyes 
tájain barangoltak, meglátogatták a 
falusi turizmusáról, színpompás vi-
seletéről is ismert Hosszúhetényt, a 
történelmi hangulatú Püspökszent-
lászlót. 
Az augusztusi túrára Tolna megyén 
belül került sor, a dombokkal, völ-
gyekkel szabdalt, erdeiről és taváról 
ismert Szálka volt az úticél. Útjuk so-

rán felkeresték a Szekszárdi-domb-
ság pici zsákfaluját, Grábócot, mely 
nem mindennapi kincset tartogat az 
ide látogatóknak, hazánk egyetlen 
szerb ortodox kolostorát és a mellette 
álló, ikonosztázáról is ismert, szépen 
felújított templomot. 
Szeptemberben a Bakony egyik leg-
látványosabb pontja, vadregényes szik-
laszorosa, a Római fürdő, valamint Tés 
határában álló két, szépen megmaradt, 
múltat őrző szélmalom várta a látni-
valókra éhes tamási csoportot. Az ok-
tóberi túra ismét Baranyába vezetett, 
annak idegenforgalmi szempontból 
kiemelt jelentőségű települését, Orfűt 
keresték fel. A település legfőbb vonz-

erejének tarott mesterséges tórendszer 
mellett a Balázs-hegyi kilátót, a Sár-
kány szakadékot, a Vízfő-forrást, a 
Malommúzeumot, a Szent-Márton 
kápolnát is felkeresték, hogy egy na-
gyon tartalmas, színes nappal zárják a 
2021-es év túráinak sorát. 
A friss levegő, a természet semmihez 
sem hasonlítható hangulata, a közbe-
eső látnivalók, egy átgyalogolt nap 
utáni jóleső fáradtság olyan élmény, 
amelyre könnyű rászokni. Ezért ha 
kedvet kaptak ahhoz, hogy csatlakoz-
zanak a művelődési központ termé-
szetjáró csoportjához, akkor a jövő 
év tavaszától örömmel várják az új 
kirándulókat is a régi túrázók mellett.

A magyar festészetre irányult a figyelem
A festészet az ember leg-
ősibb örökségei közé tar-
tozik, ma is ugyanolyan 
érvénnyel bír, mint évez-
redekkel ezelőtt. A Magyar 
Festészet Napja – mely civil 
kezdeményezésként 2002-
ben jött létre – erre hívja fel 
a figyelmet. 

Mivel a hagyomány szerint októ-
ber 18-án emlékezünk meg Szent 
Lukácsról, aki nemcsak az orvosok 
védőszentje, hanem a festők és a 
festészet patrónusa is, ezért került 
erre a napra a kezdeményezés. Az-
óta már az egész országot átszövő, 
az országhatárt is átlépő művészeti 
fesztivállá, a hazai kortárs festé-
szet méltó és átfogó seregszemlé-
jévé vált. Ebbe a programsorozatba 
kapcsolódik be évről-évre a Tamási 
Művelődési Központ is, az előtér 
ezeken a napokon megtelik festő-
állványokkal, vásznakkal, alkotni 
vágyó fiatalokkal és felnőttekkel, 
hogy egy időben, egy helyen alkot-

hassanak. Az elmúlt években meg-
határozott témák álltak az alkotás 
fókuszában, az idei évben viszont 
az egyéni és csoportban alkotók 
szabadon választott témában dol-
gozhattak. A szervezők biztosítot-
ták a kép elkészítéséhez szükséges 
eszközöket és festékeket, a részt-
vevőknek az alkotókedvükön kívül 

csak az ecsetjeiket kellett maguk-
kal hozni. Bizonyosan a témavá-
lasztás szabadsága és a széles kor-
osztályi összetétel eredményeként 
rendkívül változatos alkotások 
születtek, melyekből a művelődési 
központ folyosógalériáján nyílt ki-
állítás, ami november 30-ig meg-
tekinthető.

Az iskolát Hersics Bence Tibor és Orsós Dzsenifer képviselte, felké-
szítő tanáruk Jakab Jánosné volt

Remek alkotások születtek a nap során

Béris sikerek a Dürer Versenyen
A XV. Dürer Versenyen matematika tantárgyból a Béri 
Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és 
Óvoda 3 csapata is sikeresen teljesítette az online for-
dulót, és ezzel továbbjutott a Pécsen megrendezésre 
kerülő helyi fordulóba.

9-10. évfolyam: Balogh Lili Luca, Uszinger Tamás 9.a, Nyírő Anett 
10.b. 11-12. évfolyam: Pruck Evelin, Janizs Kristóf, Vásárhelyi Kor-
nél 11.a, illetve Ciurlica Bianka, Kőműves Nikolett, Teplán Lőrinc 
11.c
Gratulálunk a tanulóknak és felkészítő tanáraiknak, Witzlné Ulrich 
Anikónak és Horváthné Szőllősi Editnek!
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Közösen futottak az óvodáért 
A Tamási Aranyerdő Óvoda 
és Bölcsőde szülői szerve-
zete is belevetette magát a 
munkába, idén is megszer-
vezték a Futás az óvodáért 
és bölcsődéért nevű ren-
dezvényüket. 

A szülői szervezet az intézmény 
dolgozóinak segítségével az év első 
közösségi rendezvényének szán-
ták a „Fussunk együtt az oviért és 
bölcsiért” programot. A már hagyo-
mánynak tekinthető futás útvonala 
idén is az óvoda udvaráról indult kis 
kört téve a környező utcákon, majd 
ismét az ovi udvarára célba érkezve 
végződött. A közel 1,2 kilométeres 
távon 82 nevező indult futva, kis-
motorral, babakocsival, sétálva vagy 
épp biciklizve. Azért, hogy a hűvös 
idő ellenére kellemesen mozgásban 
maradjon mindenki - és ehhez ze-
nét is szolgáltassanak - a Tamási 
Művelődési Központ biztosította a 
hangosítást. A bemelegítést Mohai 

Liza, a Tamási Csiga-Biga - Fej-
lesztő és Diagnosztikai Műhely 
munkatársa vezette, a főfutó Mar-
tinka Dia, a BSI Futónagykövete 
pedig elindította a csapatot a rajt-
ból. Az egész távon a Tamási Rend-
őrkapitányság rendőrei biztosítot-
ták, hogy a futóknak semmi bajuk 
ne essen. Célba érkezve a Pavelka 
Szikvíz és a Tamási Kop-ka Zrt. fel-
ajánlásai révén szódával és almával 
vendégelhették meg a sportolókat. 
Az első befutó Lovay Nimród volt, 

az utolsó pedig Bus Anikó. Leg-
fiatalabb nevezőként Csirke Liza 
indult, a legidősebb nevező pedig 
Luxenburger Teréz volt. A program 
bevételéből, mint minden évben, az 
óvoda és bölcsőde csoportjait támo-
gatják, mellyel szeretnének a gyere-
kek és dolgozók kedvében járni az 
ünnepi időszakban is. 
A Tamási Aranyerdő Óvoda és 
Bölcsőde Szülői Szervezetének kö-
vetkező rendezvénye az adventi vá-
sár lesz. 

Stein Krisztián és kutyája nyertek
Dunaegyházi Vadász Gu-
banc drótszőrű német vizs-
la és vezetője, egyben tu-
lajdonosa: Stein Krisztián, 
a Gyulaj Erdészeti és Vadá-
szati Zrt. erdészetvezetője 
nyerték a 2021. évi CACIT 
Főversenyt.

A 2021. évi „Egy a Természettel” 
Vadászati és Természeti Világkiállí-
tás keretében, az Országos Magyar 
Vadászkamara által megrendezett 
mindenesvizsla verseny célegyenes-
be ért. Hat évvel ezelőtt a vizslás 
vadászok kérésére a Vadászkamara 
felvállalta a Főverseny megrendezé-
sét, mely a kezdeti gyermekbetegsé-
gek és kritikus hangok ellenére idén 
nemzetközi környezetben, CACIT 
Főversenyként kerülhetett megren-
dezésre a VADEX Mezőföldi Zrt. 
Soponyai Ökoturisztikai Központ 
környezetében és vadászterületén. 
A Világkiállítás kerek évfordulója 
alkalmából a XLII. Főverseny ke-
rült ebben az évben megrendezés-
re. A résztvevő országok: Ausztria, 
Csehország, Szlovákia és Magyar-
ország voltak. Az augusztusi vá-

logatóból 13 hazai versenyző és 5 
külföldi kutya és vezetője vágott 
neki a kétnapos, összetett verseny-
nek. Az első napon a hét bírói kör-
nél egyidőben kezdődött meg az 
erdei, mezei és vízi feladatok vég-

rehajtása, a nap végére valameny-
nyi kutya 6 bírói körnél befejezte 
a feladatát, másnapra a kollektív 
feladatokon kívül már csak egy bí-
rói körnél kellett teljesíteniük. Az 
előző napi kellemes őszi időt cse-
pergős másnap váltotta fel, ennek 
ellenére a kutyák és vezetőik idő-
ben befejezték a még hátralévő fel-
adataikat, a munka a továbbiakban 
a versenyirodában zajlott a bírálati 
lapok feldolgozásával és az ered-
mények összesítésével. A versenyt 
Nyúl András vezetőbíró értékelte, 
a kutyák munkáját elismerve el-
mondta, hogy mindössze 3 kutya 
fejezte be minősítés nélkül a ver-
senyt, 6 kutya első díjban, szintén 
6 második díjban, továbbá 3 kutya 
harmadik díjban végzett. A díjakat 
Gulyás Andrea az „Egy a Termé-
szettel” Vadászati és Természeti 
Világkiállítás kiemelt ügyekért fe-
lelős igazgatója, valamint Dr. Jám-
bor László, az Országos Magyra 
Vadászkamara elnöke adta át. 
A versenyt Dunaegyházi Vadász 
Gubanc drótszőrű német vizsla és 
vezetője, egyben tulajdonosa: Stein 
Krisztián nyerték. 

Őszi szünidei matinét tartottak
Gyere és játssz, alkoss, 
ügyeskedj, okosodj és per-
sze pihenj nálunk, a Dám 
Pontban! – ezzel a szlogen-
nel invitálta a gyermeke-
ket és szüleiket a Dám Pont 
Látogatóközpont az őszi 
szünet hetében, amikor is 
minden egyes nap valami 
kreatív foglalkozással vár-
ták a hozzájuk érkezőket.

A programok október 23-án kez-
dődtek textilfestéssel. Az alkotni vá-
gyók pólót, farmert, vászonszatyrot 
vagy épp sálat is magukkal vihettek, 
melyekre aztán felkerültek az erdő 
főbb motívumai a színes festékek 
által. A madárbisztró nevű prog-
ramjuk során a lassan időszerű téli 
madáretetést helyezték a fókuszba, 

ötletes etetőket készítettek közö-
sen, melyekbe megfelelő kihelyezés 
esetén hamarosan megérkeznek az 
énekesmadarak. A téli madáretetés 
a legtöbb fajt érintő, akár hat hóna-

pon át tartó, éppen ezért az egyik 
legösszetettebb madárvédelmi te-
vékenység.  A madarak látványa, 
közeli megfigyelhetősége rendkí-
vüli élményt jelent gyerekeknek és 
felnőtteknek egyaránt, ami egyben 
a természeti környezet megóvására 
ösztönöz bennünket. A filcvarázs 
nevet kapó alkalomra október 27-
én került sor, az erdő terményeit 
varrták meg filcből, másnap pedig a 
termésekből készültek csigák, poc-
kok, manók. Természetesen Hallo-
ween-hez közeledve nem maradha-
tott el a tökfaragás sem, a gyerekek 
örömmel láttak neki szüleik segít-
ségével a munkához. A hét során 
az ÖKO büfé is őszi finomságokkal 
készült: sütőtökös latte, illatos teák, 
sütőtökpite, madárlátta szotyis po-
gácsa várta a vendégeket.

Nagykorúvá válik a 
Tamási Kalendárium
Megkezdődött a 2022-es Tamási Kalendárium már meg-
lévő anyagának szerkesztése, de gőzerővel folyik a még 
hiányzók összegyűjtése is. 

A szerkesztőpáros, Sógorka Pé-
ter és Örményi János véghajrázik, 
hogy határidőre nyomdába kerül-
jön, hogy aztán december közepe 
táján az olvasók is kezükbe vehes-
sék a 18. Tamási Kalendáriumot, 
amely mára a legkeresettebb helyi 
magánkiadvány. 2004 decemberé-
ben jelent meg az évkönyv első ki-
adása, s az óta megszakítás nélkül, 
egyre növekvő közreműködői, se-
gítői, támogatói körrel, gyarapodó 
település számmal lát napvilágot. 
Az idei könyvről kértünk előze-
test Örményi Jánostól.

 – A járvány hullámok ellenére a 
már megszokott izgalommal és 
várakozással rakjuk össze oldalról 
oldalra. Az idén Pincehely kerül 
a borítóra. A korábban benne sze-
replő 23 települést sikerült meg-
tartani, a  polgármesterekkel a ri-
portokat elkészíteni, s már „csak” 
a szövegek véglegesítése, s a fotók 
összegyűjtése van hátra. A céges 
megkeresések listáján a többsé-
get már kipipálhatjuk, de mindig 
az utolsókkal a legnehezebb az 
időpont egyeztetés. A „tanácsadó” 
üzletek, vállalkozósok most is sok 
hasznos, gyakorlati információval 
láttak el bennünket. Új szereplők-
kel, például Gutheil Györggyel és 
feleségével is beszélgettem életút-
jukról, vállalkozásukról, sok érde-
keset megtudva róluk, s a hajdani 
áruház hétköznapjairól. A hely-
történeti írások sora is bővült, mert 
a közreműködőknek hála mindig 
kerülnek elő új témák, írások, fo-
tók e témakörben. Dr. Révész Ottó 
1956-os szerepéről én is most hal-
lottam először. Számos különle-
gesség is helyet kapott, így megis-
merhetik, de akár el is készíthetik 
a varsádi sárgarépás rétes receptjét.
• Mi a további menet, hol lesz 
kapható a 2022-es kalendá-
rium?

 – A nyomda december 8-ra vál-
lalta a könyv elkészítését. Ezt 
követően szeretnénk majd egy 
könyvbemutatót tartani, amelyen 
köszönetet kívánunk mondani a 
közreműködőknek, támogatók-
nak. Az adventi vásárban tervez-
zük a forgalmazását, reméljük, ezt 
a járványhelyzet lehetővé teszi. 
Keressük azokat a partnereket, 
akik jutalék ellenében vállalnák 

a könyv értékesítését. A könyv 
nálam már elővételben megren-
delhető, s vállalom azt, hogy ka-
rácsony előtt minden tamási ott-
honba kiszállítom. Bízom benne, 
hogy sokan ajándékként is meg-
vásárolják, így egyes példányai az 
ország távolabbi pontjaira, néhány 
külföldre is eljut majd. Arra bízta-
tom a Tamási Táj Olvasóit, hogy 
keressék, forgassák a Tamási Ka-
lendárium 2022-t, térségünk kró-
nikáját!

Idén is sokan futottak az óvodáért

Dunaegyházi Vadász Gubanc, Stein 
Krisztián és Gulyás Andrea

Nagy sikernek örvendett a tökfaragás
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EB ezüstérem súlyemelésben
A Tamási Koppány Sport-
egyesület súlyemelő szak-
osztálya szeptember 11-én 
Pécs Város Nemzetközi Baj-
nokságán indult. Fiú kor-
csoportban Kocsi Gábor 
első helyezést ért el, serdü-
lő 73 kilós súlycsoportban 
Orsós Máté aranyérmes, 
Lőrincz Dávid ezüstérmes. 
Csapatban az ötödik helye-
zést érték el versenyzőink.

Bachmann Béla

A Tatai Edzőtáborban rendezték 
meg a Tini Országos Bajnoksá-
got október 2-án, utánpótlásunk 
itt is szép eredményeket ért el. A 
fiú korosztályban 40 kilós súly-
csoportban Kocsi Gábor szép 
versenyzéssel dobásban és ug-

rásban második, súlyemelésben 
harmadik, összetettben ezüstér-
mes. Fenyő Péter első súlyemelő 
versenyén aranyérmes dobásban, 
ugrásban és súlyemelésben is a 
legjobb eredményt érte el a kor-
osztályában. Lőrincz Dávid a ser-
dülők 73 kilós súlycsoportjában 
idei legjobbjával ugrásban első, 

dobásban és súlyemelésben a má-
sodik, összetettben is a második 
helyezést érte el 112 kilós egyéni 
csúccsal.
A tavaly elhalasztott Masters Eu-
rópa Bajnokságot október 16-21. 
között megváltozott helyszínnel 
Hollandia rendezte Alkmaarban. 
A súlyemelő szakosztályunk 50 
pluszos örökifjú sportolói 17-én 
versenyeztek. Lipkovics József 
sikeres súlycsoportváltása a 102 
kilóba ezüstérmes helyezést ért. 
Bachmann Béla a 81 kilósok erős 
mezőnyében hibátlan versenyzése 
az ötödik helyezésre volt elég. A 
jövő évi Európa Bajnokságot Len-
gyelország rendezi.
További versenyeink: december 
4-én Mikulás Kupa Tatabányán, 
december 18-án Hajdú Kupa Tég-
láson. 

Futballoktóber 
Továbbra is felemás telje-
sítményt nyújt a megfia-
talított I. csapatunk - vagy 
győz, vagy veszít. 

Tamási 2009 FC

A bajnokjelöltek elleni mérkőzése-
ken többször is alul maradt: a Ka-
kasdtól 3-2-re, a Majostól 3-0-ra, 
míg a Bölcskétől 2-0-ra. Ugyanak-
kor legyőzte a Dunaföldvárt 1-0-ra 
és a Tevelt 3-0-ra, így a tabella 3. 
helyén zárta a hónapot a csapat. 
Az októberi eredmények alapján 
is fordulatos szezonra számít-
hatunk, mivel több megerősített 
csapat is meglepő vereséget szen-
vedett vagy győzelmet aratott, 
változatossá és nyílttá téve a baj-
noki címért folyó versenyt. U19-
es fiataljaink októberben is jó 

szerepeltek. Tóth Roland tanít-
ványai legyőzték a Kakasd (4-1-
re) és a Bölcske (9-0-ra) fiataljait, 
míg a Majossal 1-1-es döntetlent 
játszottak. Egy mérkőzéssel ke-
vesebbet játszva is a 3. helyen 
állnak, két ponttal lemaradva a 
listavezető Bonyhádtól. 
Sipos Norbert utánpótlás korú ta-
nítványai továbbra is őrzik első 
helyüket az U13-as bajnokságban. 
Legyőzték a Bölcskét 11-0-ra, és 
a Zombát 12-1-re, míg a Tolnával 
1-1-es eredményt értek el. Az U14-
es korosztály a Somogy megyei baj-
nokságban továbbra is „kíméletlen” 
ellenfeleivel szemben: a Marca-
lit 3-1-re, azonban a Dél-Balaton 
FC-t 12-0-ra, míg a Fonyódot 
15-0-ra „ütötték ki”. Hat győztes 
mérkőzésükkel veretlenül, 56-1-es 
gólaránnyal vezetik is a tabellát a 

fiatalok. Gratulálunk! 
Természetesen a legfiatalabb U9-
es, U10-es korosztály is folyama-
tosan mérkőzik a Bozsik-program 
adta futsal jellegű tornákon. Ezek 
jelentősen eltérnek a bajnoki rend-
szertől, de jól szolgálják a szakmai 
fejlődést. 
A megyei III. osztály Nyugati cso-
portját vezető II. csapatunk legyőz-
te a Nak (4-2-re) és az Iregszemcse 
(3-1-re) gárdáját, míg a Döbrököz-
zel 1-1-es döntetlent játszottak. A 
Zomba elleni mérkőzésük azonban 
elmaradt. 
Természetesen KÖSZÖNJÜK 
szurkolóinknak a további támo-
gatást és a SÁRGA ULTRÁK ré-
széről a fergeteges, igazi mérkőzés 
hangulatot, mely nélkül nem lenne 
eredményes futballunk!
Hajrá Tamási!

Új mozgáslehetőség a Sportok Házában
A Tamási székhelyű Arany-
szarvas KHSE-nek sikerült 
a Nemzeti Együttműködési 
Alap pályázatának köszön-
hetően az idei és az elmúlt 
évben olyan eszközökre 
beruháznia, amely lehetővé 
teszi egy újfajta, jelenleg az 
egész világon nagyon nép-
szerű crossfitt jellegű cso-
port elindítását városunk-
ban. 

Kőváry Réka

Az edzések köredzés jelleggel fog-
nak megvalósulni, ami azt jelenti, 
hogy különböző állomások lesznek 
kialakítva: evezőgép, lépcsőzőgép, 
medicinlabda dobás labda tram-
bulinra, rope workout (gyakor-
lat kötéllel), harangsúly, clubbell, 
futógép. Minden egyes állomáson 
a résztvevők az edzésvezető által 
meghatározott, adott idő alatt sa-
ját teherbírásuknak megfelelően, 
egyéni tempóban hajtják végre a 
gyakorlatokat, majd szintén meg-
szabott pihenő idő után a követke-
ző állomáson folytatják tovább az 
edzésüket. Az edzés minden kor-
osztály számára nyitott, az egyéni 
fejlődésre helyezve a hangsúlyt, a 
célok különbözőek lehetnek: izom-

zatépítés, fogyás vagy esetleg csak 
szimplán stressz levezetés miatt 
is ajánlott. Az edzések november 
16-án, kedden 18:00-tól indulnak 
és minden kedden és csütörtökön 
18:00-19:00-ig zajlanak a Sportok 
Háza judo termében, Szőts Gábor 
vezető edző, grappling világbajnok 
és fitnesz edző vezetésével, aki ala-
pozó edzéseinél maga is sokat kö-
szönhet a crossfitt mozgásanyagá-
nak A Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt.-nek köszönhetően teljesen új 
gépparkkal és eszközökkel várjuk 
a hozzánk érkezőket. Edzéseink-

hez folyamatosan lehet csatlakozni, 
mindenkit szeretettel várunk!

Lipkovics József ezüstérmes

Szeretettel meghívjuk a kedves 
zeneszerető érdeklődőket a 

november 27-én délután 4 órakor 
tartandó hagyományos 

ADVENTI KONCERTÜNKRE 
a Evangélikus Templomba.

Tamási Evangélikus Gyülekezet

Meghívó
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„Ünnepvárás”„Ünnepvárás”
Tamási Advent 2021Tamási Advent 2021

november 28 – december 31. Tamási Művelődési Központ és rendezvénytér

ADVENT 1. VASÁRNAP
NOVEMBER 28.
14.00 Adventi kézműves vásár étellel, itallal
15.00 Mézeskalács falu építése
15.00 Adventi kézműves foglalkozás
17.00 Szent Cecília Katolikus Zenekar műsora
17.30 Nagy adventi koszorú díszítése 
17.40 Ökumenikus áldás, gyertyagyújtás
18.00 TOLVAI RENI műsora

ADVENT 2. VASÁRNAP
DECEMBER 5.
14.00 Adventi kézműves vásár étellel, itallal
15.00 Adventi kézműves foglalkozás
16.00 Karácsonyi kézműves pályázat díjátadása
17.00 Smooth Criminals Brass Band műsora
17.50 Gyertyagyújtás
18.00 FALUSI MARIANN műsora

DECEMBER 6. HÉTFŐ
18.00 Középpontban a zongora! - zongora kamaraest

ADVENT 3. VASÁRNAP
DECEMBER 12.
14.00 Adventi kézműves vásár étellel, itallal
15.00 Adventi kézműves foglalkozás
17.00 Pántlika néptánc együttes műsora
17.50 Gyertyagyújtás
18.00 MAJSAI GÁBOR műsora

DECEMBER 17. PÉNTEK
14.00 Adventi kézműves vásár étellel, itallal
17.00 Katolikus Általános Iskola műsora
18.00 ISZKIRI ZENEKAR gyermekkoncertje 

DECEMBER 18. SZOMBAT
14.00 Adventi kézműves vásár étellel, itallal
17.00 Würtz Ádám Általános Iskola énekkarának műsora
18.00 SZANDI műsora

ADVENT 4. VASÁRNAP
DECEMBER 19. 
14.00 Adventi kézműves vásár étellel, itallal
15.00 Adventi kézműves foglalkozás
17.00 Tamási Koncert-Fúvószenekar műsora
17.50 Gyertyagyújtás
18.00 FOURTISSIMO ZENEKAR élő koncertje 

DECEMBER 31. PÉNTEK
21.00 Szilveszteri batyus bál a PHILIPS ZENEKARRAL 
Jegyelővétel a művelődési központban.

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ TŰZIJÁTÉK
A szervező Tamási Művelődési Központ

a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
Tel.: +36 20 270 9375
E-mail: tmk7090@gmail.com


