
Újjáalakult a diáktestület Ta-
másiban

A friss tagokkal megalakult 
testületbe megválasztott diá-
kok havonta üléseznek majd, 
megvitatják a városi fiatalságot 
érintő kérdéseket, és a számuk-
ra legfontosabb ügybe fektetik 
a rájuk bízott összeget.

 ¬ 6. oldal
Gimisek Szicíliában

Az Erasmus+ programoknak 
hála, a béris diákoknak lehető-
ségük van külföldre utazni, ide-
gen nyelveket gyakorolni, más 
kultúrákat, embereket megis-
merni.

 ¬ 7. oldal
Kiemelkedő minőségű trófea 
felhozatal született

A Gyulaj Erdészeti és Vadászati 
Zrt. november 15-én rendezte 
meg összevontan az éves gím- 
és dám trófeaszemléjét Tamá-
siban, a festői szépségű Miklós-
vári Parkerdőben. 

 ¬ 4. oldal

Tamásiban is megkezdődött az ünnepre hangolódás – a művelődési központ munkatársai hétről-hétre, minden advent vasárnapon 
kézműves vásárral, finom ételekkel, italokkal, gyermekprogramokkal, koncertekkel várják a Túrmezei térre látogatókat. 

 ¬ 3. oldal
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Ünnepi fénybe borult a városA tartalomból

Okos zebrák segítik a közlekedést a városban
Két helyen is okos zebrát helyeztek el Tamásiban: az 
egyik a 65-ös úton, a Szabadság és a Garay utca talál-
kozásánál található (Spar üzlet előtti zebra), a másik a 
61-es úton, a Vályi Péter Szakképző Iskola előtt. 

Segít az autósoknak, védi a gyalo-
gosokat a lámpával nem biztosított 
gyalogátkelőhelyeken – ezek az úgy-
nevezett okos zebrák. Néhány hete 
Tamásiban is elkészült kettő, melyek 
jelenleg még csak teszt üzemmód-
ban működnek, hamarosan azonban 
elnyerik végleges beállításaikat. A 
SafeXOne nevű technológia sikere 
abban rejlik, hogy téves riasztás nél-
kül, pontosan mutatja a gyalogosok 
átkelési szándékát a járművezetők 
számára. Szürkületben és éjjel be-
kapcsol a kiegészítő védelmi funk-

ció, amivel közvetlenül a gyalogosok 
mozgását teszik láthatóvá, miközben 
az úttesten haladnak át. A zebra te-
rületén az úttest síkja felett létrehoz-
nak egy lézer általi fénysíkot, amely 
láthatóvá teszi a gyalogos mozgását, 
sebességét és irányát. Ez a működési 
séma biztosítja, hogy a járművezetők 
nem szoknak hozzá a SafeXOne jel-
zéséhez, így előzik meg a megszo-
kásból fakadó baleseteket is. 
A járművezetők a szokatlan és jól 
látható fényhatást biztonságos tá-
volságból képesek érzékelni, így fel 

tudnak készülni és meg tudnak állni 
a zebra előtt. Ennek köszönhetően 
a SafeXOne rendszerrel védett zeb-
rákon a balesetek száma akár 0-ra 
csökkenhet.

Zajlik a külterületeken az ivóvíz vezetékek kiépítése
Tamásiban több olyan külterületi rész is van, ahol nincs 
vezetékes ivóvíz, például Tuskóson, Adorjánpusztán, 
Újvárhegyen, Kosbán vagy Öreghenyén. Ez a probléma 
azonban megoldódni látszik, hiszen szakaszosan már el-
indultak a munkálatok. 

Porga Ferenc, Tamási pol-
gármestere elmondta: Kos-
ba és Újvárhegy határán 
már megkezdődtek a kivi-
telezési munkálatok, zajlik 
a vezetékhálózat kiépítése. 
Ez azt jelenti, hogy néhány 
hónap múlva elérhető veze-
tékes ivóvízzel rendelkeznek 
majd az ott élők. Egy má-
sik külterületen, Adorján-
Újtelepen már korábban 
megkezdődtek a kivitelezési 
munkálatok, várhatóan a tél végén, 
a tavasz elején pedig Öreghenyén 

és Adorjánpusztán is elindulhat a 
vezetékes ivóvízhálózat kiépítése. - 

Adorján-Újtelepen a gerincvezeték 
hálózatnak a lefektetése zajlik, ezt 
követően megtörténnek a beköté-
sek az ingatlanokhoz – mondta a 
polgármester. – Egy száz százalé-

kosan finanszírozott 
projektről van szó, min-
den egyes ingatlanhoz 
közvetlenül csatlakozik 
majd a vezetékes ivóvíz 
hálózat, és minden in-
gatlanhoz a kivitelezők 
helyezik el az aknákat. 
A leendő fogyasztók-
ra nem ró semmilyen 
anyagi terhet a beru-
házás, és az igényt sem 
kell jelezni az ivóvízre, 

hiszen az automatikusan 
rendelkezésre áll majd minden ház-
tartásban. 

Megköszönték 
az önzetlenséget 

Önkénteseknek mondott 
köszönetet a Magyar Vö-
röskereszt Tolna Megyei 
Szervezete, két tamási 
munkáját is elismerték.

A Vöröskeresztes Munkáért 
Bronz fokozatát vehette át a ta-
mási Kaszás Lászlóné. Az 1970-
es években került a szervezethez, 
aktívan tevékenykedik elsősegély 
versenyeken, kampányszerű oltá-
soknál, véradásnál, ruhaosztások 
során. A tamási Pintér László-
né ugyancsak a Vöröskeresztes 
Munkáért Bronz fokozatát ve-
hette át. Óvónőként ment nyug-
díjba, már a főiskolai évek során 
kapcsolatba került a szervezettel. 
A tamási alapszervezet tagja lett, 
titkári posztot töltött be. Gyere-
keknek báb előadásokat szerve-
zett, részt vett ruhaosztásokon, 
véradások lebonyolításában is.

Folyamatosan zajlanak a munkálatok a külterületeken

Az okos zebrák segítségével biztonságosabb a közlekedés
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Sajtóközlemény
2021. november 29-én le-
zárult Tamási Város Ön-
kormányzata TOP-1.4.1-
1 9 - T L 1 - 2 0 1 9 - 0 0 0 0 2 
azonosítószámú, „Bölcső-
de építése hozzáépítéssel 
- a meglévő városi óvoda-
bölcsőde épület bővítése 
2 csoportszoba bölcsődei 
épületrésszel” című pro-
jektjének megvalósítása, 
melyre az önkormányzat 
349,6 millió forintos vissza 
nem térítendő európai uni-
ós támogatást nyert.

A fejlesztés a Terület- és 
Településfejlesztési Ope-
ratív Programon belül az 
Európai Regionális Fej-
lesztési Alapból valósult 
meg.

Projekt kezdete: 
2019.12.06.

Projekt fizikai befejezésé-
nek napja: 2021.11.29.
Támogatás intenzitása: 100%

A projekt révén olyan óvodai-böl-
csődei épületbővítés valósult meg, 
amelynek köszönhetően új bölcső-
dei férőhelyek kerültek kialakítás-

ra, összesen 2 új csoportszobával. 
Ezzel a jelenlegi 27 fő 0-3 éves 
korú gyermek mellett további 24 
gyermek ellátására nyílik lehetőség 
a bölcsődében. A projekt a bölcső-

dei infrastruk-
túra kialakítása 
mellett tartal-
mazta a szük-
séges eszközök, 
f e l s z e re l é s ek , 
játékok beszer-
zését is. A fel-
újítási munkála-
tok, valamint az 
eszközbeszerzés 
eredményeként 
jelentősen ja-
vultak a nevelési 
körülmények.

a Tamási rendezvénytéren

forralt borral, pezsgőzéssel

2021. december 31-én, 23.00 órától

VIDÁM ÓÉVBÚCSÚZTATÓ
SZILVESZTERI VÍGADALOM

tűzijátékkal köszöntjük az új évet

Az óévet búcsúztatja:
Porga Ferenc
polgármester

Boldog új esztendőt!

 A SZERVEZŐK – AZ AKTUÁLIS JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN – A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK.

Sajtóközlemény
2021. október 1-jén le-
zárult Tamási Város Ön-
kormányzata TOP-4.3.1-
1 5 - T L 1 - 2 0 1 6 - 0 0 0 0 1 
azonosítószámú ’Tamási 
„Budai városrész” rehabili-
tációja’ című projektjének 
megvalósítása, melyre az 
önkormányzat 250 millió 
forintos vissza nem téríten-
dő európai uniós támoga-
tást nyert. 

A fejlesztés a Terület- és 
Településfejlesztési Opera-
tív Programon belül az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési 
Alapból valósult meg.

Projekt kezdete: 
2019.02.15.

Projekt fizikai befejezése: 
2021.10.01.

Támogatás intenzitása: 100%
A Tamási városában – Budai város-
részen - megvalósult projekttel cél 
volt a leszakadó vagy leszakadással 

veszélyeztetett városrészen kon-
centráltan megnyilvánuló társadal-
mi-fizikai és gazdasági problémák 
komplex módon való kezelése a 

területen élők társadalmi in-
tegrációjának elősegítése érde-
kében. A beavatkozások alap-
ját az érintett városrészek 
lakófunkciójának erősítése, 
meglévő funkcióinak bővíté-
se, fejlesztése, szociális, közös-
ségi és közterületi funkciók 
kialakítása képezte. A projekt 
keretében sportpálya, játszótér, 
parkosított pihenőhely készült, 
továbbá közterület-felújítás, 
buszmegálló felújítása, szociá-
lis bérlakások felújítása ill. újak 
építése valósult meg.

Időskorúak és hatósági házi 
karanténban lévők ellátása

Annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány miatt minden 65 év 
feletti tamási lakos és hatósági házi karanténban lévő személy OTT-
HON tudjon MARADNI és ellátása biztosított legyen, Tamási Város 
Önkormányzata az ellátásról való gondoskodást a Tamási és Környé-
ke Szociális Központtal közösen valósítja meg.

Amennyiben Ön 65 év feletti vagy hatósági házi karanténban tartózko-
dik, és alapvető szükségleteinek ellátását másként nem tudja megoldani, a 
következő telefonszámon kérhet segítséget: étkeztetés (meleg ebéd), be-
vásárlás, gyógyszer kiváltás, postai ügyintézés céljából: +36-30/538-1387
Kérjük, csak indokolt esetben és a járvány miatt megoldhatatlan, szüksé-
ges teendők elintézése, ellátások igénybevétele, jelzése érdekében hívják a 
fenti telefonszámot, hogy valóban azoknak tudjunk segíteni, akiknek más 
lehetőségük nincs!

Átadták a Szent Erzsébet Rózsa díjat
A Tamási Katolikus Közösség tagja, Gyenei Györgyné 
vehette át az elismerést, melyet minden évben egy-egy 
személynek ítélnek oda Árpád-házi Szent Erzsébet ün-
nepén, azaz a magyar hagyományok szerint november 
19-én.

Gyenei Györgyné karitatív tevé-
kenységével, a közösségben vég-
zett kiemelkedő - ám áldozatos 
- munkájával érdemelte ki Szent 
Erzsébet Rózsáját. Isten áldása 
kísérje a jövőben és adjon erőt, 
egészséget szolgálatához – kíván-
ták neki az átadón.
A Szent Erzsébet Rózsája díj az 
Árpád-házi Szent Erzsébet le-
gendájából eredeztetett díj, mely 
az irgalmasság és a szolgáló sze-

retet erényeinek és a díjazottak 
személyes példájának elismerésé-
re szolgál, hogy az együttérzés, a 
felebarátainkért érzett felelősség 
és a tevékeny szeretet keresztény 
eszméjét az egyénekben és a kö-
zösségekben felébressze, és ébren 
tartsa.
A Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia 1999. december 16-án ala-
pította a díjat és első ízben 2000-
ben adták át. Gyenei Györgyné veszi át a díjat
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Tizedik alkalommal alkottak mézeskalácsból
Megszokhatták már a Ta-
másiban és környékén élők, 
hogy advent időszakában 
mézeskalács illat tölti meg 
a művelődési központot. A 
csodás látvány sem utolsó, 
melyet immáron tizedik al-
kalommal köszönhetünk 
ugyanannak az alkotócso-
portnak. 

Az idei évben egy fenyő alakú, for-
gó installáció készült, melyen öt 
szinten helyezkednek el a mézes-
kalácsok. Egy egész város látható a 
tálcákon: házak, lakótelepi épület, 
templom, víztorony, kutyaól és kerí-
tés, valamint sok kiegészítő is helyet 
kapott: állatok, fák, fenyők.  – Ti-
zennyolcan vagyunk a csapatban, és 
idén jubiláltunk: tizedik alkalom-

mal készítettük el együtt a mézes-
kalács várost – mondta az alkotó-
csoport egyik tagja, Göttlingerné 
Pintér Judit. – Mindenki a saját stí-
lusában, saját készségei szerint süti 
meg otthon a darabokat, ettől lesz 
igazán egyedi az alkotás. Szinte a 
kezdetek óta együtt vagyunk, talán 

egy-két tag az, aki már 
nem tartott velünk az 
elmúlt években, de bő-
vülünk új alkotókkal is. 
Fenyőné Margitka az 
irányítónk, az ő ötlete 
alapján valósítjuk meg 
évről-évre a mézeskalá-
csokat. Sok minden ké-
szült már az évek során: 
betlehem, csupacsillag 
vagy épp csupaszív ka-

rácsonyfa, sőt, mézeska-
lácsvárost is készítettünk már, de 
más jellegű épületekkel, mint most. 
Javaslom mindenkinek, hogy men-
jen be a művelődési központba, és 
tekintse meg az általunk készített 
alkotást, reméljük, örömüket lelik a 
látványban a látogatók, a csodás il-
latról nem is beszélve.

Képriport

Ünnepi fénybe borult a város
Tamásiban is megkezdődött az ünnepre hangolódás – a művelődési központ munka-
társai hétről-hétre, minden advent vasárnapon kézműves vásárral, finom ételekkel, 
italokkal, gyermekprogramokkal, koncertekkel várják a Túrmezei térre látogatókat.

Vélemény

Karácsonyra várva

Karácsonyra készülődve az adven-
ti időszakot éljük. Készülődésünk 
célja, ahogy mondani szoktuk, a 
szeretet ünnepe. Karácsonytól azt 
várjuk, azt reméljük, hogy a szere-
tet megjelenik köztünk… de való-
ban megjelenik-e?
Mikor szeretetről beszélgetek, 
sokszor előjön, hogy a szeretet 
fogalma alatt a legtöbben egy 
érzésre gondolnak, ami eltölt 
bennünket azzal a megnyugtató 
bizonyossággal, hogy itt min-
den nagyon szép, minden na-
gyon jó, mindennel meg lehe-
tünk elégedve. Nagyon sokszor 
pedig épp az ellenkezőjét érez-
zük: miközben vágyunk minden 
szépre és jóra, a dolgok nem úgy 
működnek, hogy nekünk jó le-
gyen. 
Mi lehet a megoldás? Először is el 
kell tudnunk fogadni azt, az éle-
tünk véletlenszerűen nem valószí-
nű, hogy magától jobbra fordul, és 
mindent megad nekünk, amit csak 
gondolunk. Azért, hogy a szeretet 
megjelenjen közöttünk, tenni kell! 

El kell tudnunk dönteni, hogy a 
karácsonyért áldozatot akarunk 
hozni, hogy fáradni akarunk érte, 
hogy időt, energiát fektetünk bele. 
Egy ünnep annyira lesz a miénk, 
amennyire mi is át tudjuk adni 
magunkat az ünnepnek.
Karácsony napja a keresztény em-
ber számára azt hirdeti, hogy Is-
ten felvállalta: értünk, emberekért, 
a mi üdvösségünkért akar csele-
kedni. A Fiúisten, Jézus közénk 
jövetele nem más, mint hogy Isten 
megajándékoz bennünket: ben-
ne élhetünk, vele ünnepelhetünk. 
Isten mellettünk döntött – de ah-
hoz, hogy karácsony ünnep lehes-
sen valóban, nekünk is döntenünk 
kell Isten mellett és egymás mel-
lett.
E gondolatokkal kívánom, hogy 
advent ne csak Isten jövetelét 
hirdesse számunkra, hanem a mi 
döntésünket is segítsen megér-
lelni, hogy mi is indulni akarunk 
Őfelé, az Ő fogadására!
Áldott ünnepeket! 

Csibi Imre

Az idén jubiláló alkotócsoport

2021. december 17.
péntek – 18.00 óra

TAMÁSI RENDEZVÉNYTÉR

ISZKIRI Zenekar

Az első vasárnapon a gyermekeket és szüleiket kézműveskedni hív-

ták: olyan díszeket készítettek, melyek akár ajándékba is adhatók, 

emellett a város hatalmas adventi koszorújára is fel lehetett akasztani 

az elkészült munkákat. 

Idén is gyönyörű alkotás készült mézeskalácsból, ráadásul a csoport 

jubilált, hiszen már tizedik éve alkotnak együtt. Az alkotócsoport idén 

mézeskalács várost készített, mely egész advent időszakában meg-

csodálható, és illatával betölti a művelődési központ előterét.

A kézműves vásárban apró ajándékok megvásárlására van lehető-

ség. Kaphatók ékszerek, karácsonyfadíszek, de a gasztro ajándékok 

is megjelentek: mézek, lekvárok, sajtok, házi készítésű sütemények 

is kerülhetnek a fa alá. 

Az adventi koszorú első gyertyáját Csibi Imre római katolikus plé-

bános, valamint Szalai Géza református lelkész gyújtották meg. 

Néhány gondolat erejéig mindketten a szeretetről, az ünnepre való 

várakozásról beszéltek, és kívántak mindenkinek áldott ünnepeket.

A művelődési központ munkatársai már hetekkel ezelőtt kiírták nagy 

karácsonyi rajzpályázatukat, melyre több száz alkotás érkezett. A leg-

jobbaknak járó díjakat és okleveleket advent második vasárnapján 

adták át, a munkákból nyílt kiállítás egész advent időszakában meg-

tekinthető. 

A Smooth Criminals Brass Band tagjai – ahogy már megszokhattuk tő-

lük – remek hangulatot varázsoltak a térre december 5-én. Műsorukban 

jól ismert slágerek kaptak helyet, és szerencsére a szemerkélő eső sem 

szegte a közönség kedvét, lelkesen tapsoltak a bandának.

Advent második vasárnapján a különleges, egyedi hangú énekesnő, Fa-

lusi Mariann lépett színpadra, aki több évtizednyi zenei munkásságával 

vívta ki a közönség szeretetét. Tamási műsorában ismert slágereket hall-

hatott a közönség. 

Az adventi koszorú második gyertyáját a Tamási Caritas Egyesület 

tagjai gyújtották meg. Az egyesület nem csak a karácsony közeledté-

vel segít a rászorulóknak, hanem egész évben azon fáradozik, hogy a 

nehéz sorsú családok életét valamelyest megkönnyítse. 
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Kiemelkedő minőségű trófea felhozatal született
A Gyulaj Erdészeti és Vadá-
szati Zrt. november 15-én 
rendezte meg összevontan 
az éves gím- és dám tró-
feaszemléjét Tamásiban, a 
festői szépségű Miklósvári 
Parkerdőben. 

A vadászok és erdészek tiszteleté-
re épített Szent Hubertus kápolna 
és az idei évben állított, megáldott 
Eucharisztikus emlékkereszt öle-
lésében ezúttal a szarvasbőgésben 
esett gím- és dám barcogásban el-
ejtett dámbikák trófeáiból egy 70 
darabos válogatást állítottak ki. 
Gőbölös Péter, a Zrt. vezérigazga-
tója számszerűsítette a vadászati 
ágazat eredményeit, valamint meg-
köszönte a szakszemélyzet áldoza-
tos és kiemelkedő szakmai munká-
ját. Kihangsúlyozta, hogy a trófeák 
minőségének kiválósága a vadállo-
mány megfelelő élőhelyével össze-
függő, folyamatosan jó gazdálko-
dásnak az eredménye. 
A Gyulaj Zrt. a 4 vadászterületén a 
bőgési és barcogási időszakban el-
ejtett 174 darab golyóérett, a szak-
személyzet kiváló ítélőképessége 
alapján az optimális korban eleje-
tett gím- és dámbika trófeából 20 
gím és 50 dámtrófeát állított ki a 
szemlén. A Gyulaj Zrt. bírálati ösz-
szesítésében összesen 16 gímbika és 
15 dámbika trófeája ért el 200 pont 
fölötti értékelést a hatósági trófea-
bírálatokon.
Dr. Kovács Zoltán, a nemzetközi 
kommunikációért és kapcsolato-
kért felelős államtitkár, az „Egy a 
Természettel” Vadászati és Termé-

szeti Világkiállítás kormánybiztosa 
reflektálva az elért eredményekre 
kifejtette, hogy mennyire fonto-
sak az ehhez hasonló, helyi jelen-
tőségű szakmai rendezvények. Az 
államtitkár kiemelte, hogy a Világ-
kiállítás megszervezésével és meg-
valósításával nem lezárult, hanem 
elindult egy olyan folyamat, amely 
a természetközeli szakmák elisme-
rését, megsegítését hivatott fokozni. 
Kiemelte, hogy a vadászati világ-
kiállítás a nemzetközi és a belföldi 
turizmus erősödését okozta a ren-
dezvénysorozat időszaka alatt. A 
világkiállítás kedvező hatással volt 
a fővárosi szálláshelyek forgalmára, 
hiszen míg a központi rendezvény 
ugyanezen időszakában 2020-ban 5 
ezer körül alakult, addig idén a 17 
ezret is meghaladta az átlagos napi 
vendégéjszakák száma Budapes-
ten, a szálláshelyek bevétele pedig 
négyszerese volt, mint egy évvel ko-

rábban. A fővárosi vendégforgalom 
74%-a külföldről érkezett.
A beszédek után a trófeaszemlén 
műsort adtak a Tamási Béri Balogh 
Ádám Katolikus Gimnázium, Kol-
légium, Általános Iskola és Óvoda 
legkisebb, óvodás növendékei. 
A Vadászkamara Kürtegyüttese 
csodálatos intonációval és össz-
hangzással gyönyörű koncertet 
adott.
Pontosan 47 éve nem volt a Gyulaj 
Zrt. vadászterületein egyszerre és 
együtt ilyen kiemelkedő minőségű 
és magas értékű trófea felhozatal. 
Szent Hubertus közbenjárása az 
1971-es vadászati világkiállítás után 
ötven évvel később, az idén meg-
rendezett vadászati világkiállítással 
együtt induló vadászati idényben 
a vadászat ünnepeként a Gyulaj 
Zrt.-t jubileumi színvonalú gím és 
dám terítékhez segítette.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

Harminchárom fiatal részesült a bérmálás szentségében
Huszonkettő, a Tamási plé-
bániához tartozó fiatal, va-
lamint tizenegy, a Hőgyé-
szi plébániához tartozó ifjú 
bérmálkozott november 
14-én. Négy tamási diák 
karanténba került, nekik 
püspöki jóváhagyással a 
közeljövőben Csibi Imre, 
tamási plébános fogja ki-
szolgáltatni e szentséget.

Ótus László

A bérmálkozás szentségét Felföldi 
László megyéspüspök szolgáltatta, 
aki köszöntötte a bérmálkozókat, és 
lélekben felemelő szavakkal szólt a 
jelenlévőkhöz.
A bérmálkozást két éves szentség-
felkészítés előzte meg, mely várha-
tóan mély nyomot hagy a fiatalok 
lelkében. A felkészítési időszakban 
a szülők is támogatták és segítették 
a gyermekeiket, továbbá lelkesen 
részt vettek a templomdíszítésében 
és egyéb előkészületi munkákban. 
Ezek a fiatalok mostantól már fel-
nőttként, maguk is felvállalták azt, 
amit megkeresztelésükkor szüleik 
vállaltak fel helyettük: a krisztu-
si életet és küldetést. Az egyház 
meghatározása szerint a bérmálás-
ban minden keresztény megkapja a 
Szentlélek szavakkal ki nem fejez-
hető ajándékát, mely sajátos erővel 
ruházza fel őket, és szentségi jegyet 
vés beléjük, hogy szorosabban kap-
csolódjanak egyházukhoz, és el-
kötelezve érezzék magukat, mint 
Krisztus igazi tanúi, a hitet szóval 

és tettel terjeszteni és megvédeni. E 
pecsétet elfogadva, Isten „eltörölhe-
tetlen jelet” ír lelkükbe, ők pedig az 
örökkévalóságig elkötelezik magu-
kat Krisztus egyházának, Isten pe-
dig befogadja őket.
Remélhetőleg egy szilárd keresz-
tény identitással fognak rendel-
kezni, amitől ellenállóbbak lesznek 
a rosszal szemben. Felismerik és 
megbecsülik az igazi értékeinket. 
Nem engedik, hogy jogos élette-
rükből háttérbe kényszeríthessék 
őket gonosz erők, teret nyitva ez-
zel számukra idegen szokásoknak, s 
vallásoknak. A határtalan szabadsá-
got, s egyenlőséget hirdető jámbor 
szószólók, valójában a gonosz álarca 
mögé bújva, évezredes kultúránk, s 
hagyományaink megsemmisítésére 
törekednek. Ez összefogásra köte-
lez mindenkit. Kereszténységük-
ben levő szilárd meggyőződésükkel, 
iránta érzett erős elkötelezettségük-
kel, s hűségükkel tudnak ezeknek 

leginkább ellenállni. 
„Józanok legyetek és vigyázzatok. 
Ellenségetek, a sátán, ordító orosz-
lán módjára ott kószál mindenütt, 
és keresi, kit nyeljen el. Erősen áll-
jatok neki ellen a hitben, hisz tud-
játok, hogy testvéreiteket is ezek a 
szenvedések érik a világban.” (1Pé-
ter 5,8-9)
A Szentlélek vezetése alatt álló 
ember sokkal könnyebben veszi az 
akadályokat, bátor, nem fél a kihí-
vásoktól, hiszen tudja, Isten minden 
helyzetben mellette van, és csak azt 
várja el tőle viszonzásul, hogy Ő 
legyen az első és legfontosabb az 
életében. Úgy tekintsen fel rá, mint 
gondoskodó Atyára, s embertársait 
testvéreként szeresse. 
Az ünnepi szentmisét orgonás kísé-
ret, a Szent Cecília Katolikus Ze-
nekar és gitáros énekek harmóniája 
tette még felemelőbbé. 
Legközelebb két év múlva várható 
ismét bérmálás Tamásiban.

A Miklósvári Parkerdő adott otthont a rendezvénynek

Megkezdődött a drog-
stratégia előkészítése

Ismét összeültek a Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum 
tagjai, az eseményen Ta-
mási polgármestere, Por-
ga Ferenc köszöntötte a 
megjelenteket. A fórum 
elnökeként elmondta, 
hogy bár hosszú idő után 
ez év nyarán ültek össze 
újra a meghívott tagok, de 
a háttérben nem állt meg 
a munka, egy pályázat ke-
retében megkezdődött a 
drogstratégia előkészíté-
se.

Szaváriné dr. Bakonyi Lídia, a 
KEF titkára arról tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy a 2021-2022. 
évben is van lehetőség az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumánál 
pályázni a fórum munkájának 
támogatására. A Tolna Megyei 
Önkormányzat benyújtotta az 
erre irányuló pályázatát október 
elején, ebből a forrásból terve-
zi a Tamási KEF a városi drog-
stratégia elkészítését. Hozzátette: 
bízik abban, hogy 2022. év végére 
ez a munka elkészül, és a képvi-
selő-testület elé tudják terjeszteni 
elfogadásra. Elmondta továbbá, 

hogy három módszert alkalmaz-
nak az adatok kinyerésére: egy 
jelenléti kérdőívet töltenek ki a 
helyben tanuló 16 évesek köré-
ben, készül egy online lakossági 
kérdőív, valamint megkeresték 
a város érintett intézményeit is 
adatszolgáltatás céljából.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fó-
rumok 20 éves megalakulása alkal-
mából tartott jubileumi konferen-
cián a Tamási KEF is képviseltette 
magát, ahol az elmúlt 20 év ta-
pasztalatait ismertették. A mun-
kacsoport egyik tagja pedig Buda-

pesten az ELTE szervezésében „A 
KEF alapjai, Lokális helyzetfel-
mérés a drogproblémáról, Lokális 
stratégiafejlesztés és kommuniká-
ció a helyi drogproblémával össze-
függésben” tárgyú továbbképzésen 
vett részt. 
A legutóbbi találkozón végül Ku-
tas Attila paksi plébános előadását 
hallgathatták meg a résztvevők, 
aki a „Szentjánosbogár” közösség-
ben végzett, és lelkipásztori mun-
kájából hozott példákkal szemlél-
tette a közösséghez tartozás és a 
hit szerepét a perifériára szorultak 
és elesettek felkarolásában.

SZANDI

2021. december 18.
szombat – 18.00 óra

TAMÁSI RENDEZVÉNYTÉRA bérmálkozók csoportképe 

Fontos témákról esett szó a fórumon
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Új őrzőhöz került a Booktivity-mackó
A tamási könyvtár közös-
ségépítő célzattal hirdette 
meg 2017-ben Booktivity 
elnevezésű játékát, szem 
előtt tartva, hogy a játék 
felnőtt korban is elenged-
hetetlen a jó közérzethez. 

A könyvtárosok a klasszikus aktivity 
játék alapszabályait követve alakí-
tották ki a játékszabályokat, a fel-
adványokat maguk gyűjtötték, kate-
gorizálták aszerint, hogy mutogatni 
kelljen, lerajzolni vagy szavakkal kö-
rül írni. - A játékos estek során beiga-
zolódott, hogy mennyire fontos, hogy 
rohanó világunkban olykor elszakad-
junk feladatlistánktól, hogy a közös 
játék felold, összeköt, leköt – hangsú-
lyozta Nagy Istvánné, a Tamási Mű-
velődési Központ és Könnyü László 
Könyvtár intézményegység vezetője. 
- Az is bizonyossá vált az évek során, 
hogy semmi sem terjed olyan gyor-
sasággal, mint a jókedv, a nevetés. 
A Booktivity-esték fergeteges han-
gulatban és a versenyzés izgalmával 
zajlanak. Olyan közösségek részvé-
telével, akiknek tagjai valószínűleg 
jól ismerik egymást, de ilyen játékos 
helyzetben talán sosem találkoztak 
volna. Az sem mellékes, hogy több 
korosztályt is meg tudtunk mozgatni 

a fiataloktól az idősekig. Mi, könyv-
tárosok folyamatosan feladványgyűj-
tő lázban égünk, a legváratlanabb és 
legkevésbé megfelelő helyzetben is 
rögzítünk egy éppen valakinek eszé-
be ötlő Booktivity-feladványt, egy 
műcímet, egy szólást, egy szállóigét 
vagy éppen egy dalsort. Ezzel a játék-
kal is példázzuk, erősítjük a könyvtár 
közösségi tér funkcióját. A Booktivity 
túlmutat a könyvtár alapfeladatain és 
falain is, hiszen a jelentkező csapa-

toknak folyamatos összekovácsoló 
erő lehet, mert értesüléseink szerint 
a könyvtári játékon kívül is összejön-
nek, játszanak, készülnek a következő 
évad játékára. Idei játékunkra a gim-
názium csapata hozta vissza a vándor 
Booktivity-mackót, amit két évben is 
sikerült elnyerniük. 
A mackó viszont az idei jó hangulatú 
játék után a győztes polgármesteri hi-
vatal csapatához került, akik egy évig 
őrizhetik.

Hamarosan olvasható a Tamási Kalendárium 2022
Örményi János, a könyv 
kiadója arról tájékoztatta 
szerkesztőségünket, hogy 
sikerült a határidőket tarta-
ni, így a Tamási Táj megje-
lenésével szinte egy időben 
a kalendárium hűséges ol-
vasói is kézbe vehetik majd 
a kalendáriumi sorozat 18. 
kiadását.

 – November 17-én Sógorka Péter 
barátom feltöltötte a nyomda szer-
verére a kész anyagot, s a kinyomta-
tatott példányokat december 8-án, 
a vállalt időpontban elhozhatom, s 
így december 10-én megtarthatjuk 
a zártkörű, a járványhelyzet miatt 
rövidebbre tervezett könyvbemuta-
tót. Ehhez azért ragaszkodunk, mert 
szeretnénk személyesen köszönetet 
mondani a közreműködőknek, tá-
mogatóknak azért a hatalmas segít-

ségért, amely lehetővé tette, hogy 
megjelenhet idén is a kalendárium, s 
átadhatjuk a tiszteletpéldányokat. Bí-
zunk benne, hogy a 228 oldal most is 
sok érdekes, hasznos olvasmányt tar-
talmaz, s kellemes időtöltést szerez 
majd az év végi, ünnepek közötti idő-
szakban a könyvet megvásárlóknak, 
illetve a vele megajándékozottaknak. 
- mondta Örményi János.
• Belefért-e minden az eddigi leg-
nagyobb terjedelembe?
 – A tavalyival azonos, 228 oldal, de 

azt gondolom, hogy a mi kistérségi 
évkönyvünk az elvárhatónál mindig 
terjedelmesebb. Most sem fért bele 
minden, néhány aktualitását nem 
vesztő cikket áttettünk a jövő évibe.
• Hol kapható majd, s milyen 
áron?
A kalendárium megvásárolható majd 
a Formula papírboltban, az áruházi 
üzletsoron a Médi Burdában, valamint 

az Aradi utcai Zada Kegytárgy szak-
üzletben. Természetesen az adventi 
vasárnapokon én is kint leszek a kiad-
ványaimmal, a kalendáriumokkal a 
művelődési központ előtti Túrmezei-
rendezvénytér egyik faházában. Saj-
nos a papíralapanyagok nagymértékű 
drágulása miatt kénytelen voltam én is 
árat emelni, így a 2022-es Tamási Ka-
lendárium 2500 forintba fog kerülni. 
A járvány helyzet miatt vállalom, hogy 
Tamási belterületén az igényelt példá-
nyokat díjmentesen házhoz szállítom, 
legkésőbb december 23-ig.
• Köszönöm az elmondottakat. 
A szerkesztőknek sok vásárlót, az 
olvasóknak pedig sok érdekes és 
tartalmas cikket kívánunk!
 – Mi pedig minden közreműkö-

dőnek, támogatónak, olvasónak kö-
szönjük a bizalmat. Mindenkinek 
áldott ünnepeket, boldog új eszten-
dőt kívánunk!

Minden résztvevő ajándékkal távozott
A gimnázium hagyomá-
nyos eseményén, a Béri-
versenyen ezúttal tizenhat 
csapat mérte össze tudását 
a 7-8. osztályokból. Min-
den résztvevő ajándékok-
kal, emléklappal, a dobo-
gós csapatok pedig értékes 
tárgyakkal gazdagodtak.

Az esemény vendége volt Konkoly 
Zsófia, paralimpiai bajnok úszó, va-
lamint edzője, Jancsik Árpád. Velük 
elevenítette fel Nagy Roland igazgató 
Zsófi pályafutását, és a tokiói olimpia 
eseményeit. Köszönjük mindenkinek 
az érdeklődést, és gratulálunk minden 
résztvevő csapatnak!

Matematika-fizika:
I. helyezett: Orbán Ábel Márk, 
Schön Ivett, Verbulecz Anna (Mo-

hácsi Boldog Gizella Katolikus 
Általános Iskola)
II. helyezett: Mészáros Hanna, 
Bartalos-Bot Botond, Ódor Géza 
Bence (Würtz Ádám Általános Is-
kola és AMI)
III. helyezett: Fehér Barna, Maczik 
Dávid, Szuhai Sára (Béri Balogh 
Ádám Katolikus Gimnázium)

Matematika-történelem: 
I. helyezett: Csike Barnabás, Vav-
ra Richárd, Vincze Dávid László 
(Würtz Ádám Általános Iskola és 
AMI)
II. helyezett: Pálinkás Botond, Lu-
kács Bence, Pelcz Nimród (Béri Ba-
logh Ádám Katolikus Gimnázium)
III. helyezett: Bati Zsóka, Süveg-
jártó Édua Mirtill, Tolnai Dóra 
(Béri Balogh Ádám Katolikus 
Gimnázium)

Biológia-kémia:
I. helyezett: Erdős Tibor, Teplán 
Kornél, Varga Zsombor (Béri Ba-
logh Ádám Katolikus Gimnázium)
II. helyezett: Pazdora Viktória, 
Barabás Anna, Varga-Pintér Kata 
(Béri Balogh Ádám Katolikus 
Gimnázium)

Német-informatika:
I. helyezett: Bognár Mátyás, Nyirő 
Bernadett, Homor Lili (Béri Ba-
logh Ádám Katolikus Gimnázium)
II. helyezett: Fodor Míra, Fellin-
ger Sarolta, Buchholz Hanna (Béri 
Balogh Ádám Katolikus Gimná-
zium)
III. helyezett: Gerencsér Za-
lán, Csike Zsombor, Rostás Máté 
(Würtz Ádám Általános Iskola és 
AMI).

A polgármesteri hivatal csapata nyerte az idei játékot

Családbarát vállalat címet nyert 
el a Tamási-Hús

Átadták „Az Év Családbarát Vállalata” díjakat a Három 
Királyfi, Három Királylány Alapítvány szervezésében 
Budapesten.

A díjkiosztó gálán Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli mi-
niszter, a gála fővédnöke elmondta, hogy a családbarát mentalitás az élet 
különböző területére kiterjed, köztük a vállalati szférára, a munkahe-
lyekre. A családbarát gondolkodásnak a kisgyermeket nevelők mellett 
az idősebbek élethelyzetére is ki kell terjednie. Az idén három vállalat 
nyerte el a fődíjat. A kisvállalati kategória fődíjasa a Devmads Kft. lett. 
A középvállalati kategóriában a VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari 
Kft. érdemelte ki a díjat, a nagyvállalati kategóriában pedig a Praktiker 
Kft. A gálán a fődíjak mellett kiosztottak harminchat Családbarát Vál-
lalat címet is, amelyet megkapott a Tamási-Hús Húsipari, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. is.

Advent 4. vasárnapja
2021. december 19.

18.00 óra
TAMÁSI RENDEZVÉNYTÉR

Kuna Vali és a 
Fourtissimo zenekar
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Beköltözhettek új helyükre a gazdikereső kutyák
A Tamási Állatvédő Egyesü-
let életében november 21-e 
egész biztosan az egyik 
legfontosabb dátum lett: 
aznap végre birtokba ve-
hették a város önkormány-
zatától kapott volt állattar-
tó telepet, ahol immáron 
egy állatotthon működik.

Rengeteg munka, sok keserves, dol-
gos hónap, munkával telt hétköz-
napok és hétvégék – ezek előzték 
meg a bűvös dátumot. A Tamási 
Állatvédő Egyesület tagjai, önkén-
tes segítői kis túlzással éjt nappallá 
téve fáradoztak azon, hogy Tamá-
siban létrejöhessen egy állatotthon, 
ahol a gazdára váró kutyák átmene-
ti szállásra találhatnak. Nemrég az 
állatvédelmi hatóság megtekintette 
a szorgos kezek által rendbe hozott 
épületet, majd kiadta az engedélyt, 
s megnyithatta kapuit a Tamási 
Kutyaotthon. Pakolással, csomago-
lással telt a november 20-ai hétvé-
ge, hogy aztán másnap a kis csapat 
felkerekedhessen, és a kutyusokkal 

együtt birtokba vehessék az épüle-
tet. – Hatalmas boldogság volt ez 
számunkra – mondta az egyesület 
egyik tagja, Göttlingerné Pintér Ju-
dit, aki meghatódva beszélt a köl-
tözésről. – Eljöttek a segítőink, az 
összes kutyát egyszerre vettük pó-
rázra, és sétáltunk az új épület, az új 
életük felé. Berendeztünk nekik egy 
játszószobát, labdákkal, játékokkal, 
a gyerekek rengeteget játszottak ve-
lük, hogy oldódjanak, szokják meg 
az új helyüket. Nagyon sok tenni-
való volt, sok munka van a hátunk 

mögött, és rengetegen segítettek 
abban, hogy idáig eljuthassunk: ki 
adománnyal, ki pénzzel, ki építő-
anyaggal, magánszemélyek és cégek 
egyaránt mellénk álltak, amiért nem 
győzzük kifejezni a hálánkat. A 
munka azonban folytatódik, most a 
kerítést szeretnénk biztonságosab-
bá tenni, elsősorban OSB lapokra, 
HD hálóra (5x5), zártszelvényre, 
kerítésdrótra (180 cm), és tetőlécre 
van szükségünk. Persze emellett a 
kutyatáp, konzerv is mindig jól jön, 
nagyon köszönjük, ha valaki gondol 

ránk, és arra a 12 kutyusra, akik je-
lenleg a gondozásunkban vannak. 
A telepen egyelőre csak kutyák el-
helyezésére van lehetőség, és nem 
üzemel teljes kapacitással, a felújítá-
sok végén 25 kutyáról tudnak majd 
gondoskodni az egyesület tagjai és 
segítőik. Fontos hangsúlyozni, hogy 
a gyepmesteri feladatokat továbbra 
is a város önkormányzata által meg-
bízott cég látja el, tehát utcán csavar-
gó, vagy veszélyes kutyáról a jelzést 
továbbra is feléjük kell megtenni. 
A Tamási Állatvédő Egyesület leg-
inkább olyan esetekben tud segíte-
ni, ha családba integrálható kutyáról 
van szó, akit előzetes gondozás után 
örökbe tudnak adni. Mivel a férőhe-
lyek száma véges, közvetetten is pró-
bálnak segíteni a gazdi keresőkön az 
egyesület közösségi oldalán. 
– Sokan keresnek bennünket, és ké-
rik a segítségünket, ám nem min-
den esetben a mi feladatunk a segít-
ségnyújtás, még ha szívünk szerint 
ezt mindig megtennénk – emelte ki 
Göttlingerné Pintér Judit.  – Még 
alig vettük birtokba az új helyünket, 

máris volt éjszakai vendégünk: a 
városközpontban találtak egy fiatal 
németjuhászt, nem volt benne chip. 
Éjjelre elhelyeztük, és szerencsére 
másnap jelentkezett is érte a gazdi. 
Azért nem kapott még chipet, mert 
csak fél éves kortól kötelező, az állat 
pedig ennél fiatalabb volt. Ha azon-
ban már ellátták volna vele, aznap 
este otthon aludhatott volna, és a 
gazdi sem izgult volna egy éjszakán 
át elveszett kedvence miatt. 
Az egyesület munkáját egyébként 
most is sok gyerek segíti, amely 
több szempontból is hasznos. A 
gyerekek megtanulják a felelős ál-
lattartást, megtanulnak gondos-
kodni egy állatról, a kutyák pedig 
mindig élvezik, ha sétálni, játszani 
viszik őket. Az érettségi megszerzé-
séhez kötelező közösségi szolgála-
tot a Tamási Állatvédő Egyesület-
nél is le lehet tölteni, feladat mindig 
akad. Ha nem is épp fizikai, lelki 
mindenképp: törődést és szeretetet 
adni azoknak a kutyusoknak, akik 
még várják, hogy eljöjjön értük az 
álom gazdi.

Lukács Sándor volt a könyvtár vendége
Minden évben Erzsébet 
napon a tamási születé-
sű evangélikus diakonissza 
költőnőre, Túrmezei Erzsé-
betre emlékezünk. 

Nagy Istvánné

Megkoszorúzzuk a szülőháza he-
lyén álló emléktáblát, este verses 
rendezvénnyel idézzük fel emlékét. 
Túrmezei Erzsébet már 7 évesen 
verset írt a Jó pásztor címmel. Vallá-
sos, belső elkötelezettségét szavak-
ba, versbe, prózába öntötte. Versei, 
műfordításai önálló és gyűjtemé-

nyes kötetekben egyaránt megje-
lentek. Önálló köteteit maga állí-

totta össze.  Fordított finn, német és 
angol nyelvű verseket. Részt vett az 
Evangélikus énekeskönyv szerkesz-
tésében, amelyben több, mint száz 
ének szerzője, illetve fordítója. Az 
idei Túrmezei emlékest meghívott 
vendége Lukács Sándor színművész 
volt, aki Barangolás a költészet vi-
lágában című irodalmi estjével hoz-
ta el hozzánk nagy költőink, Petőfi, 
Ady, Radnóti, József Attila, Váci 
Mihály verseit. A művész saját köl-
teményeit a keletkezésük körülmé-
nyeinek élvezetes körvonalazásával 
tolmácsolta a lelkes és értő közön-
ségnek. 

Újjáalakult a diáktestület Tamásiban
A friss tagokkal megalakult 
testületbe megválasztott 
diákok havonta üléseznek 
majd, megvitatják a városi 
fiatalságot érintő kérdése-
ket, és a számukra legfon-
tosabb ügybe fektetik a rá-
juk bízott összeget.

Tamásiban 2017-ben született meg 
a gondolat, hogy életre hívjanak egy 
diákokból álló testületet. Az akkori 
elképzelés szerint minden iskolából 
képviselteti magát diák: a Vályi, a 
gimi és a Würtz iskola is delegálhat 
tanulókat. A diákoktól valós mun-
kát kérnek: szoros együttműködést 
a város képviselő-testületének tag-
jaival, az önkormányzati hivatal 
munkatársaival, emellé pedig költ-
ségvetési finanszírozást is rendeltek. 
Az idei évben újjáalakult a testület, 
a tisztújításra novemberben került 
sor a városháza dísztermében Por-
ga Ferenc polgármester, valamint 
Széles András alpolgármester köz-
reműködésével. Titkos szavazáson 
dőltek el a posztok: a diáktestület 
polgármestere Széles Álmos lett, a 
Béri Balogh Ádám Gimnázium ta-
nulója, az alpolgármester pedig Var-
ga Dorina, a Vályi Péter Szakképző 
Iskola diákja. A titkári feladatokat 

a gimnáziumba járó Pintér Ma-
riann látja el. További négy gimis 
tanuló vesz részt a testület mun-
kájában: Izsák Anna, Pruck Evelin 
Lúcia, Piros Edina és Simon Szo-
fi. A Vályiból öt diák közreműkö-
dik majd: Stanyo Tamara, Németh 
Csilla, Fung Gergő, Sümegi Péter 

és Molnár Boglárka. A fiatalabb 
korosztály számára is helyett biz-
tosítottak, így az általános iskolából 
három diákot vontak be: Csiszár 
Katát, Vadász Rebekát és Domokos 
Eriket. - A következő ülésen már 
konkrét menetrend alapján dolgo-
zunk – osztotta meg velünk a di-
ákpolgármester, Széles Álmos. - A 
testület kapott egy összeget, amit a 
diákokra fordíthatunk, és természe-
tesen ötletek sokasága díszíti már 

titkárunk füzetét. Számunkra fon-
tos a megfontoltság, a tudatosság, 
ezeket szem előtt tartva szeretnénk 
ellátni a feladatainkat. Adott szá-
munkra egy épület, ami teljesen új 
környezetben mutatkozik be a lá-
togatók számára, és jelenleg mi is 
ezen dolgozunk. Az épület legna-

gyobb irodája a 
miénk, emellett 
az önkormány-
zattal közösen 
birtoklunk egy 
rendezvényter-
met is. A meg-
nyitása a későb-
biekben lesz, ám 
mi már készü-
lünk rá, és itt 
szeretnénk majd 

színesíteni külön-
böző programokkal a diákok életét. 
Pontos, véglegesített események-
kel még nem rendelkezünk, hiszen 
nem csak a testület ötleteit akarjuk 
megvalósítani, hanem figyelembe 
szeretnénk venni a többi diák vé-
leményét, igényét is. Igyekszünk 
úgy végezni a munkánkat, hogy az 
az itteni diákok javát szolgálja, ám 
ehhez mindenkire szükségünk van, 
hiszen csak együtt, közösen halad-
hatunk előre.

Jótékonysági bál a Katolikus 
Általános Iskoláért

Harmadik alkalommal ren-
dezték meg november 19-
én a „Bál a Katolikus Általá-
nos Iskoláért” rendezvényt, 
melynek az anyaintézmény 
aulája adott idén is otthont. 

A pandémia elbizonytalanító hatá-
sa ellenére szép létszámmal zajlott 
a rendezvény, természetesen védett-
ségi igazolvány bemutatása mellett. 
A bál bevételét az immáron 5 osz-
tállyal büszkélkedő Katolikus Álta-
lános Iskola osztályai között osztják 
szét, melyet az itt tanuló diákokra 
- kirándulásra, oktatási eszközök-
re, szabadidős és kulturális progra-
mokra - kívánnak fordítani a peda-
gógusok. 
A szervező-, és kivitelező munkát a 
Szülői Munkaközösség tagjai vál-
lalták magukra, melyben kiválóan 
teljesítettek. Ők időt, energiát nem 
kímélve vettek részt a bál előkészü-
leteiben és lebonyolításában. Tisz-
telet és hála övezze segítségüket, 
támogatásukat és munkájukat! 
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi 
jó ember van, az kezdjen el valami 
jót tenni és meglátja, milyen sokan 
odaállnak mellé.” Böjte Csaba sza-
vai jól példázzák ennek a bálnak a 
létrejöttét, a SZMK munkáját se-
gítve több szülő is kivette a részét 
a szervezésből, tombolafelajánlások 
beszerzéséből.
A rendezvény kulturális műsorral 

kezdődött, mely az osztályok ze-
nés, táncos, énekes előadásaiból 
tevődött össze, itt Csibi Imre plé-
bános és Lakatos Viktória, a Szent 
Balázs Katolikus Óvoda vezetője is 
tiszteletét tette. Ezt követően kez-

dődött a bál, a talpalávalót a Sprint 
Live Music Band húzta, akiknek a 
szervezők ezúton is köszönik a tá-
mogató hozzáállást és segítséget. 
A tombola szerencsés nyertesei 
fődíjként egy 6 főre szóló, 3 éjsza-
kás aktív kikapcsolódást tudhatnak 
magukénak, melyhez élménydús 
kikapcsolódást kívánunk! Ez a bál 
hagyományteremtő céllal szerve-
ződött 3 évvel ezelőtt, bízva abban, 
hogy a jövőben is lesz még alkal-
munk együtt jót tenni iskolánk di-
ákjainak érdekében!
Köszönet mindenkinek, aki vala-
milyen formában hozzájárult a bál 
létrejöttéhez, és segítette az iskolát!

Kat. Ált. Isk. pedagógus 
Munkaközössége 

Indulás az új otthon felé

Minden iskolából delegálnak tagot a testületbe
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Futballnovember 
Az őszi véghajrához érkeztek bajnokságaink

A Tamási 2009 FC I. számú csa-
pata továbbra is felemás arcát mu-
tatja. Míg a Bonyhád ellen 3-0-ra 
veszített, majd remek mérkőzésen 
a Dombóvár ellen is a hosszabbí-
tásban marad csak alul 3-2-re, ad-
dig a Szekszárd II. csapatát 3-1-re 
győzte le, a három 11-est is hozó 
mérkőzésen. A novemberi eredmé-
nyek alapján (meglepő vereségek és 
győzelmek) továbbra is nyílt a baj-
noki címért folytatott verseny. Az 
első hat csapat 6 pontos különbsé-
gen belül várja a tavaszt, ebben nem 
maradt le I. csapatunk sem, mely 
a 6. helyen zárta az őszt (azonos 
ponttal a Dombóvárral). U19-es 
fiataljaink a dobogó 3. fokán zárták 
az őszi szezont. Tóth Roland tanít-
ványai veszítettek ugyan a Bonyhád 
(7-1) és a Dombóvár (2-1) ellen, de 
legyőzték a Gerjent (3-1-re), így 10 
pont lemaradással az első helyezet-
től várják a tavaszi folytatást. Sipos 
Norbert tanítványai jelenleg a 2. he-
lyen állnak a Somogy megyei U14-
es bajnokság északi csoportjában. 
Novemberben legyőzték a Somogy-
jád csapatát 7-0-ra, azonban három 
mérkőzésükön az ellenfél hiánya 
miatt további „győzelmeket arat-
nak” a szabályok szerint, így az őszt 
valószínűleg az első helyen zárják. 
Az U13-as korosztály is kiválóan 
szerepel a Tolna megyei bajnokság 
északi csoportjában. Itt a Tolnával 
azonos ponttal, de jobb gólkülönb-

séggel első helyen zárták az őszt. 
Természetesen a legfiatalabb U7-es, 
U9-es és U11-es korosztály csa-
patai is folyamatosan mérkőztek a 
véget ért Bozsik-program keretein 
belül, játékosunk, Bognár Ferenc 
irányításával. A megyei III. osztály 
nyugati csoportjában 2. helyen záró 
csapatunk novemberben legyőzte a 
Regöly gárdáját (3-1), míg a Dom-
bóvár második csapatával 2-2-es 
döntetlent játszott. Nyolc pont-

tal lemaradva a listavezetőtől várja 
a tavaszi folytatást. Legközelebb 
edzőink értékelik az őszi szezon 
történéseit, eredményeit. Termé-
szetesen köszönjük szurkolóinknak 
a további támogatást, és a SÁRGA 
ULTRÁK részéről a fergeteges, 
igazi mérkőzés hangulatot, mely 
nélkül nem lenne eredményes fut-
ballunk! Hajrá Tamási! 

Tamási 2009 FC

Gimisek Szicíliában
Az Erasmus+ programok-
nak hála, a béris diákoknak 
lehetőségük van külföldre 
utazni, idegen nyelveket 
gyakorolni, más kultúrákat, 
embereket megismerni. 

Kökönyei-Wéber Viktória

Varga-Pintér Katalin tanárnő évek 
óta szervezi, koordinálja ezeket a 
projekteket, melyekben a gyerekek 
néhány napra elutazhatnak, illet-
ve diákokat fogadhatnak. Az egyik 
jelenleg futó programban Olasz-
országgal, Csehországgal, Görög-
országgal és Bulgáriával együtt ve-
szünk részt. Célja, hogy a fiatalok 
a természeti és a kulturális öröksé-

geinket felfedezzék, megismerjék. 
Az angol munkanyelven zajló projekt 
első találkozója a szicíliai városban, 
Barcellona Pozzo di Gottoban volt 
október 17-23-ig. A Bériből négy, 
16-18 éves korú gimnazista repült 
a napfényes szigetre 3 kísérőtanár-
ral, Kata mellett Fülöp Bernadettel 
és Kökönyei-Wéber Viktóriával. A 
tanulókat családok látták vendégül, 
akik mindent megtettek annak érde-
kében, hogy jól érezzék magukat. 
A vasárnapi utazás után a hétfői nap 
az iskola és a város megismerésével 
telt. Mindegyik ország diákjai bemu-
tatatták a hazájukat, városukat, iskolá-

jukat egy prezentáció keretében. A kö-
vetkező nap sok csodás élményt adott, 
amiket nehéz papírra vetni, mert „ezt 
látni kell”. Elutaztunk a híres Taormi-
na városába, ahol egy görög színház 
romjait csodálhattuk meg, háttérben 
az azúrkék tengerrel és a felhők takarta 
Etna vulkánnal. Az olasz diákok érde-
kes idegenvezetést tartottak nekünk a 
látnivalókról. A sok turistát vonzó vá-
roska utcáin megismertük a mediter-
rán életérzést, belekóstoltunk az olasz 
gasztronómiába. 
Kedden olasz nyelvleckét vehettünk, 
miután a diákok bemutatták orszá-
gaik természeti és kulturális öröksé-
geit és a partnerdiákjaikkal tanórákon 
vettek részt. A másnap ismét a kul-
túra jegyében zajlott, amikor a ten-

gerparton, egy dombtetőn található 
Tyndaris nevű városkába utaztunk. 
A pénteki napon ellátogattunk a vá-
rosi színházba és értékeltük az elmúlt 
napokat. Másnap reggel a búcsúzás 
percei könnyes szemmel teltek. A ta-
nároknak ez furcsamód örömet oko-
zott, mert azt jelentette, hogy a gyere-
kek jól érezték magukat, új barátokat 
szereztek és életre szóló élményekkel 
gazdagodtak. Hazautazás előtt a kis 
magyar delegációnk megcsodálta 
Catania főterét, a székesegyházat és 
az éppen füstölgő, kitörés előtt álló 
Etnát. Decemberben találkozunk ná-
lunk, szeretettel várjuk a delegációkat!

KEHOP-5.4.1-16-2016-000176
Tolna Megyei Szabadművelődési 

és Népfőiskolai Társaság
Energiahatékonysági szemléletformálási program
A  Tolna Megyei Szabadművelődési és Népfőiskolai Társaság a
Kohéziós Alap és a Magyar Állam finanszírozásával sikeresen
megvalósította az Energiahatékonysági szemléletformálási

programot. 

 www.tmsznt.hu 
 facebook.com/tmsznt 

Fiatal játékvezetők kezdték meg a képzést
Megtartotta első megyei 
játékvezetői továbbképzé-
sét az újonnan felállt Tol-
na Megyei Kézilabda 
Szövetség.

Bacs József, a TMKSZ el-
nöke köszöntötte a részt-
vevő, fiatal játékvezetőket a 
rendezvényen. Két előadást 
hallgathattak meg a jelen-
lévők a délután folyamán. 
Buchholz-Pech Katalin Já-
tékvezetői Bizottság elnök 
adott tájékoztatást a játék-
vezetőkkel szembeni el-
várásokról, kötelességekről 
és nyújtott útmutatást a jö-
vőre nézve számukra. Bacs 
József a progresszív ítéletek 
jelentőségéről, azok fontosságáról 
és következetes megítéléséről tar-

tott egy videókkal tűzdelt, minden-
ki számára tanulságos előadást. A 
képzést egy jó hangulatú, kötetlen 

beszélgetéssel zárták a résztvevők, 
ahol az eddigi mérkőzések tapasz-

talatait, észrevételeit, és a követke-
ző időszak feladatait beszélték meg 
közösen. 

Az alapfokú játék-
vezetői tanfolyam is 
elindult november-
ben, melyen ugyan-
csak Buchholz-Pech 
Katalintól tanulhat-
nak a fiatalok. A he-
tek során a résztvevők 
betekintést nyernek a 
kézilabda játékveze-
tés alapjaiba, megis-
merik a szabályokat, 
és azok alkalmazási 
lehetőségeit a kézi-
labda pályán. A több 
hetes elméleti és gya-
korlati oktatás után, 

várhatóan tavasszal teszik le vizsgá-
jukat a jövő kézilabda játékvezetői. 

Több héten keresztül zajlik a tanfolyam

Sikeresen zajlott a karrier-nap
A Béri Balogh Ádám Ka-
tolikus Gimnázium 9-13. 
évfolyamának minden ta-
nulója négy előadást hall-
gatott meg a karrier-nap 
keretében, melyet elsősor-
ban azért szerveznek meg 
a pedagógusok, hogy meg-
könnyítsék a diákok későb-
bi pályaválasztását. 

Az intézményben összesen 17 elő-
adót köszönthettek, köztük több 
"öregdiákot” is, akik több szakma 
rejtelmeibe is elkalauzolták a gimis 
diákokat. Tartott előadást például 
gépészmérnök-informatikus, terve-
zőmérnök, rendőr, gyógypedagógus, 

közgazdász, jogász, ipari formater-
vező, mentőtiszt, politológus, mű-
szaki menedzser, óvodapedagógus, 

ép í t é szmér-
nök, gépész-
mérnök, hiva-
tásos katona, 
informatikus, 
agrármérnök 
és gyógysze-
rész is. A diá-
kok érdeklőd-
ve hallgatták 
az előadásokat, 
sok hasznos 
információval 
gazdagodtak a 

szakmákat ille-
tően, melyek bizonyára segítséget 
nyújtanak számukra a pályaválasz-
táshoz.

Több szakmával is megismerkedhettek

Gyönyörű tájakat jártak be a diákok és kísérőik
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Pincehely - Budapest  Vonatnem

03.01  05.09 Déli pu.  személy
04.30  06.14 Déli pu.  gyors. szem.(munkanap)
04.53  07.09 Déli pu.  személy (hétvégén)
05:51  08:09 Déli pu.  személy (munkanap)
06.57  09.09 Déli pu.  személy
07.18  08.57 Keleti pu. Somogy IC
08.57  11.09 Déli pu.  személy
10.57  13.09 Déli pu.  személy
12.57  15.09 Déli pu.  személy (vasárnap)
13.18  14.57 Keleti pu. Kresz Géza IC
14.57  17.09 Déli pu.  személy
16.57  19.09 Déli pu.  személy
17.18  18.57 Keleti pu. Rippl-Rónai IC
18.57  21.09 Déli pu.  személy
20.57  23.09 Déli pu.  személy 

Budapest - Pincehely Vonatnem
04.50 Déli pu.  06.57  személy
06.30 Keleti pu. 08.09  Kresz Géza IC
06.50 Déli pu.  08.57  személy
08.50 Déli pu.  10.57  személy
10.50 Déli pu.  12.49  személy (vasárnap)
12.30 Keleti pu. 14.09  Rippl-Rónai IC
12.50 Déli pu.  14.57  személy
14.50 Déli pu.   16.57  személy
16.30 Keleti pu. 18.09  Somogy IC  
16.50 Déli pu.  18.57  személy
18.50 Déli pu.  20.57  személy (szombaton)
19.15 Déli pu.  20.57  gy.szem.(munkanap és vasárnap)

20.50 Déli pu.  22.55  személy

KEHOP-5.4.1-16-2016-000042
Aktív Energia Egyesület

Energiahatékonysági szemléletformálási program
Pakson

Az Aktív Energia Egyesület a Kohéziós Alap és a Magyar
Állam finanszírozásával valósítja meg az

Energiahatékonysági szemléletformálási programot
Pakson. További részletekért látogassanak el a

www.forraspontpaks.hu vagy a
facebook.com/aktivenergiaegyesulet oldalakra.

Köszönet
A WÜRTZ ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA TEHETSÉGÉRT ÉS 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSÉRT ALAPÍTVÁNYA 
(7090 Tamási, Szabadság u. 38-40., Adószámunk: 18852888-1-17) 

tisztelettel köszöni támogatóinak, hogy a 
2020. évi SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-ának felajánlásával, 

508.695 forinttal támogatta az alapítvány tevékenységét.
A befolyt összeget tanulóink versenyeztetésére, jutalmazására, versenyek 
útiköltségeire fordítottuk.

„ISKOLA A FENYVES ALJÁN” ALAPÍTVÁNY 
(Tamási, Szabadság u. 38-40., Adószámunk: 18852699-1-17)

köszönetet mond mindazoknak, akik 
2020. évi SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJUK 1 %-át felajánlották.

A 131.235 forintot a német nemzetiségi nyelvet tanuló diákok kirándulá-
sára és utaztatására, fordítottuk.

Lesújtó hírek 
érkeztek a 
kukorica- 
termésről

Jelentősen elmarad a ku-
koricatermés a sokéves 
átlagtól Tolna megyében 
az aszályos időjárás miatt 
– mondta a Nemzeti Ag-
rárgazdálkodási Kamara 
megyei elnöke. 

Vendégh Edit közölte: a 71 ezer 
hektáros termőterület 65 száza-
lékán végzett betakarítás után 
4,85 tonna a hektáronkénti ter-
mésátlag, míg a korábbi években 
8,5 tonna termett hektáronként. 
A megye termőterületein be-
lül jelentős eltérések vannak, az 
északi részen, ahol helyenként 
több volt a csapadék, 8-10 ton-
na kukorica is termett, a pak-
si járásban ugyanakkor 2-4, a 
szekszárdi és dombóvári járás-
ban 3-6 tonnás volt a termés. 
A 33 700 hektáron termesztett 
napraforgót 2,55 tonnás átlag-
gal takarították be, ami szintén 
elmarad a többéves, 3,4 tonnás 
átlagtól. Elmondta: Tolna me-
gyében január és április között 
15-29, májusban 59, júniusban 
csak 9 milliméter csapadék hul-
lott; júliusban ugyan 117 milli-
métert mértek, de ebből egyet-
len napon esett 55 milliméternyi 
eső. A kukoricaszemek az aszály 
miatt nem teltek ki, és a csövek 
jelentősen rövidebbek lettek. 
A szár korai elszáradása miatt 
nem csökkent a szemek ned-
vességtartalma, ami jelenleg is 
16-18 százalék, ezért a szárítási 
költségek magasabbak lesznek – 
ismertette a kamarai elnök. El-
mondta azt is, hogy a termelők 
egyelőre várnak az értékesítéssel 
annak ellenére, hogy a tavalyi-
nál magasabbak a terményárak, 
a kukoricáért tonnánként 96 
ezer forintot is ajánlottak a fel-
vásárlók, egy tonna napraforgó 
ára pedig 210-220 ezer forint 
körül alakul. 


