
Cipősdoboz ajándékokat ad-
tak karácsonyra

Megindító pillanatok, amikor 
gyerekek ajándékoznak rá-
szoruló gyermekeket. Ilyen 
élménnyel gazdagodtak a sik-
lósi Szent Imre Katolikus Álta-
lános Iskola nehézsorsú diák-
jai, akiknek a Tamási Katolikus 
Általános Iskola alsó tagozatos 
tanulói készítettek cipősdoboz-
ajándékokat – számolt be róla a 
Pécsi Egyházmegye.

 ¬ 3. oldal
Tűzoltóautóval ment házhoz 
a Télapó

Az idei évben különleges játé-
kot hirdettek a Tamási Önkor-
mányzati Tűzoltók, levélben 
keresték fel a "nagyszakállú Tél-
apót", hogy összefogjanak, és a 
szánt letéve a Mikulás kipróbál-
ja, milyen is a gépjárműfecsken-
dővel történő közlekedés. 

 ¬ 4. oldal
Ismét átadták a Gyulaj Zrt.-ért 
aranygyűrűt 

A Gyulaj Erdészeti és Vadászati 
Zrt. hagyományosan 2021-ben 
is átadta a Gyulaj Zrt.-ért arany-
gyűrűt, december 20-án. Ez al-
kalommal Kalauz Csaba kerü-
letvezető erdész-vadász kapta 
a kitüntetést. 

 ¬ 4. oldal
Megjelent a Tamási Kalendá-
rium 2022.
A decem-
beri szám-
ban a 18. 
Tamási Ka-
l e n d á r i u m 
megjelené-
sét haran-
goztuk be. 
Ö r m é n y i 
Jánost, a könyv magánkiadóját 
ezúttal a fogadtatásról, illetve 
az idei teveiről kérdeztük.

 ¬ 5. oldal

Bár az elmúlt év búcsúztatására még rányomta bélyegét a járványhelyzet, talán mégis kicsit felszabadultabban köszönt-
hették a tamásiak a 2022-es évet, mint a 2021-eset. A Túrmezei Erzsébet rendezvénytéren tartott óévbúcsúztatón koccan-
tak a pezsgőspoharak, és a jelenlévők együtt gyönyörködhettek a 2022-t köszöntő tűzijátékban is. 

 ¬ 4. oldal
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Boldog új évet, Tamási! A tartalomból

A közlekedésrendészetben jeleskedtek 
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti 
rendőrfőkapitány-helyettese adott át elismeréseket 
azoknak a munkatársaknak, akik kiemelkedő szakmai 
munkát végeztek a balesetek megelőzése érdekében. 

Tolna évek óta azok közé a me-
gyék közé tartozik, ahol a sérü-
léses balesetek száma 300 körül 
stagnál évről évre. Ehhez hozzá-
járul a rendészeti tevékenységen 
felül a baleset-megelőzési munka 
is. A Tolna Megyei Rendőr-főka-
pitányság és a Tolna Megyei Bal-
eset-megelőzési Bizottság vezetése 
2021-ben is elismerte azoknak a 
rendőröknek és rendvédelmi igaz-
gatási alkalmazottaknak a munká-
ját, akik az elmúlt időszakban ki-
emelkedő teljesítményt nyújtottak 

a komplex fokozott közlekedés-
rendészeti ellenőrzésekben, részt 
vettek az országos rendőrszakmai 
verseny megszervezésében és le-
bonyolításában vagy munkájukkal 
hatékonyan hozzájárultak a bal-
esetek megelőzéséhez. Dr. Pilisi 
Gábor r. ezredes, a Tolna Megyei 
Baleset-megelőzési Bizottság el-
nöke, megyei rendészeti rendőrfő-
kapitány-helyettes 2021. december 
9-én megtartott ünnepélyes ülésen 
dicséretben és jutalomban részesí-
tette tizenhárom munkatársát. El-

ismerést kapott Gergályné Bános 
Judit c. r. őrnagy, a Tamási Rend-

őrkapitányság kiemelt fővizsgálója 
is, melyhez szívből gratulálunk!

Ismét gyűjtöttek adományokat
A Tamási Járási Hivatal, illetve a Tolna Megyei Kormány-
hivatal más, Tamásiban működő osztályainak munka-
társai ismét együtt álltak a jótékony cél mellé.

A 2021-ben meghirdetett ado-
mánygyűjtő akció sokadik volt már 
a sorban, hosszú évek óta mindig 
helyi szervezetet választva gyűj-
tenek a rászorulóknak. A Tamási 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
hagyományosan a kedvezményezet-
tek között van, és 2021-ben először 
a Tamási Állatvédő Egyesületnek 
is segíthettek már. – A családok 
számára nagyon nagy mennyiségű 
tartós élelmiszert sikerült gyűjteni, 
valamint jó állapotú használt ruhát, 
sőt, 30 ajándékdoboz is készült, ki-
sebb-nagyobb fiúknak, lányoknak 
– osztotta meg velünk Göttlingerné 

Pintér Judit, a Tamási Járási Hiva-
tal vezetője. – Négylábúaknak az 
elmúlt években is gyűjtöttünk, de 
öröm számunka, hogy ez alkalom-
mal már egy egyesületnek adhattuk 
át a gyűjtött kutyatápot, kutyaszalá-
mit, konzerveket, tisztítószereket és 
használt textíliákat. 
Szabadosné Vastag Edina, a Tamá-
si Szociális Központ intézmény-
vezetője, valamint Kovács Anett, a 
Tamási Állatvédő Egyesület elnöke 
vették át az adományokat. Két ku-
tyus is jelen volt az átadón, Bogyó, 
akiről a tamásiak sokat hallottak 
már, és Makiki. Mindkét vezető na-

gyon örült az ajándékoknak. - So-
kadik év ez már, hogy a munkatár-
saimmal közösen szeretnénk szebbé 
tenni a rászoruló családok, gyerme-
kek, kisállatok karácsonyát – foly-

tatta Göttlingerné Pintér Judit. - 
Ezúton is szeretném megköszönni 
munkatársaimnak ezt a társadalmi 
szerepvállalást, nagyon büszke va-
gyok rájuk! 

Ez alkalommal is nagyon sok adományt sikerült gyűjteni

A kitüntetettek csoportképe
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Karácsonyi jótékonysági 
cipősdoboz akció

A 2021-es évben is „Egy nagy adag szeretet, cipősdo-
bozba csomagolva, különlegessé varázsolja a rászoruló 
kisgyerekek Karácsonyát” - gondolattal, a Tamási Pol-
gármesteri Hivatal munkatársai már második alkalom-
mal rendeztek jótékonysági gyűjtést decemberben.

A hivatal dolgozói és a Bap-
tista Szeretetszolgálat jó-
voltából több, mint 500 do-
boznyi meglepetés ajándék 
(könyv, ruha, plüssállat, játék 
és édesség) gyűlt össze, így 
egy igazán méltó adomány-
csomaggal tudtak segíteni a 
gyerekeknek, bízva abban, 
hogy az ünnepeket különle-
gessé és boldogabbá tehet-
ték számukra. Az ajándéko-
kat december 20-án adták 
át a Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai részé-
re, akik eljuttatták azt méltó 
helyükre. Sok gyermek karácsonyát tették szebbé

Összességében sikeres évet zárt a város
Nehezen indult a 2021-es év – emlékezett vissza Porga Ferenc, a város polgármestere a megyei televíziónak adott évértékelő interjújában. Ösz-
szességében azonban mégis sikeres évnek számít a tavalyi, hiszen sok projektet készítettek elő, és több, kisebb-nagyobb beruházás is elkészült.

 – A februárban berobbant újabb 
Covid hullám miatt nem indult 
könnyen a tavalyi évünk. Az olta-
kozási lehetőség még nem volt tel-
jeskörű, és a vállalkozások egy része 
is korlátozottan tudott működni. 
A hivatalok ügyfélfogadása is je-
lentősen korlátozásra került ebben 
az időszakban, volt olyan intézmé-
nyünk, amely májusig zárva tartott, 
szóval bátran állíthatom, nem volt 
könnyű évkezdetünk. Májustól vál-
tozott aztán a helyzet, az élet las-
san a régi kerékvágásba került, meg 
tudtuk nyitni az intézményeinket, 
a helyi gazdaság is újra elkezdett 
működni. Összességében azt gon-
dolom, hogy a második félév sokkal 
jobban sikerült, talán a várakozások 
felett is. 
• Milyen célokat tűztek ki annak 
idején 2021-re?
 – Sok tekintetben ez az év az elő-

készítések éve volt. Számos terv-
vel, elképzeléssel vágtunk neki az 
évnek, jó néhány olyan projektet 
készítettünk elő 2021-ben, amely-
nek a gyümölcsét idén, vagy később 
fogjuk learatni. Számos konkrét 
eredménnyel is tudunk azonban di-
csekedni, tehát tudtunk előre lépni 
idén is. Azt látjuk, hogy a nyári idő-
szaktól kezdve száz százalékosan 
tudtak működni a helyi vállalkozá-
sok, sőt, jó néhány még bővülni is 
tudott. Említhetem akár a Tamási 
Húst, de más vállalkozások is, akár 
kormányzati támogatással jelentős 
fejlesztést, beruházást valósítottak 
meg, és a foglalkoztatottak számát 
ezáltal növelni tudták. Folyamato-
san bővül a város északi iparterüle-
te, megerősödnek az ott lévő kis- és 
középvállalkozások, a két nagyobb 
multinacionális vállalat is, és azt lá-
tom, hogy folyamatosan van igény 
arra, hogy a város új területeket 
vonjon be ebbe az ipari zónába. Én 
abban bízom, bár még nem látjuk a 
számokat, hogy ez iparűzési adó be-
vételben is meglátszik majd. Ebből 
a szempontból szerencsés, hogy Ta-
mási 25000 fő alatti település, így a 

kormányzat a kiesett iparűzési adót 
számunkra kipótolja. Nyilván így is 
számolni kell egyfajta visszaeséssel, 
ám abban bízom, hogy ez nem lesz 
olyan nagymértékű, mint amilyenre 
év elején számítottunk. 
• Fejleszthető hosszútávon a már 
említett gazdasági övezet?
 – Igen, és konkrét stratégiát dol-

goztunk ki erre. Elfogytak ugyanis 
azok az önkormányzati tulajdonú 
területek, ingatlanok, akár az északi 
iparterületen is, amerre lehetne bő-
víteni. Így a következő időszaknak 
fontos feladata ennek a megoldása. 
Ingatlanokat, területeket kell vásá-
rolni, főleg szántóterületekre gon-
dolok, amelyeket ki kell vonni a 
művelésből, hogy utána az érdeklő-
dő beruházó vállalkozóknak értéke-
síthessük. 
• Tamásiban meghatározó ténye-
ző a turizmus is, ezen a területen 
mik történtek 2021-ben?
 – A pandémia mellett a város für-

dőjében keletkezett tűzkár azt gon-
dolom, hogy a tavalyi év mélypontja 
volt. Nagyon megrendített minket, 
november 1-jén az új fürdőépület 
tetőzetének egyharmada leégett, 
döbbenten álltunk a helyszínen. Fő-
leg a tűzoltók szakszerű és odaadó 
munkájának köszönhetően az épü-
let nagy részét sikerült megmen-
teni, a tetőzet azonban károsodott, 
valamint belső károk is keletkeztek, 
de az épület szerkezete, az épület-
gépészet, a szaunavilág megmaradt, 
és a szakemberek szerint viszonylag 
rövid időn belül, 2022-ben teljesen 
helyreállítható. A fürdő a város tu-
lajdona, ám külsős cég működteti, 
melynek vezetősége arról tájékoz-
tatott bennünket, hogy várhatóan 
január 31-én részlegesen kinyitják a 
fürdőt. A szaunavilág, és a két külső 
medence az öltözőkkel együtt el tud 
indulni, ez nyilván még nem a teljes 
fürdő kapacitás, de egy apró ered-
mény azon az úton, amin elindu-
lunk. Közben zajlik a régi fürdőrész 
felújítása is, tervezés szintjén. Ezek 
a tervek el is készültek, és a régi für-

dő felújításával egybe kezelendő az 
új fürdő épületének felújítása, tehát 
egy projekt keretében nagy valószí-
nűséggel meg tudjuk oldani. Külö-
nösen rosszkor jött a káresemény, 
hiszen egy évvel ezelőtt a gyógyvíz-
zel rendelkező fürdőnk megkapta a 
gyógyfürdő minősítést, majd 2021 
év eleje óta a fürdő és környéke a 
gyógyhely minősítéssel is rendelke-
zik, ezt pedig országos szinten kö-
rülbelül 40 terület tudhatja mind-
össze magáénak, emiatt turisztikai 
szempontból rendkívül fontos ki-
törési lehetősége a városnak. Ez a 
folyamat most kicsit a tűzeset miatt 
elakadt, de a fürdő rendbetételével 
biztos vagyok benne, hogy új lendü-
letet fog kapni. 
Örömteli esemény volt viszont, 
hogy 2021 májusában ki tudtuk 
nyitni a Dám Látogatóközpontot. 
Nagyon sokan látogatták, látogat-
ják az intézményt, olyan turiszti-
kai szakemberekből álló csapatot 
tudtunk felállítani, akik nem csak a 
látogatóközpontot működtetik, ha-
nem szervezett módon elkezdték 
Tamási turisztikai rendszerét fel-
építeni, de nem csak Tamásiét, ha-
nem a térségét is. Ez a háttérmunka 
folyamatosan zajlik, bár a fürdő mi-
att most kicsit megtorpant, hiszen a 
turisztikánk nagy része erre épül, de 
az a cél, hogy a többi itteni értéket 
is meg tudjuk mutatni. Reméljük, 
hamarosan Siófokig is el lehet ke-
rékpározni innen, ez egy fontos lé-
pés lesz, a kerékpáros turizmusban 
óriási lehetőségek vannak. A Tolnai 
Borvidék egyik központjává szeret-
nénk tenni Tamásit, ezen a terüle-
ten még sokat kell dolgoznunk. 
• Belátható időn belül létrejön 
egy iskolaközpont is a városban.
- Így van, a tervezési szakasz le-
zárult, megkezdődik a feltételes 
közbeszerzés, és idén indulhat a 
beruházás. A mostani nyolc osztá-
lyos gimnázium hasznos alapterüle-
tét gyakorlatilag megduplázzuk. A 
megvalósuló katolikus negyedben 
így már az óvoda, az alsó tagozat, 

a felső tagozat és a gimnázium is 
egy épülettömbben kap majd he-
lyet. Olyan oktatási-nevelési köz-
pont jön így létre, mely a 21. század 
minden kívánalmának megfelel. A 
mostani épület már teljes mérték-
ben megújult kívül és belül is egy-
aránt, ehhez kapcsolódnak majd az 
új épületrészek. Egy tornacsarnok is 
épül, mely különböző városi sport-
rendezvényeknek is helyet tud adni.
• Egy új pályázati ciklus elején va-
gyunk jelenleg, mik a prioritások?
 – Nagyon fontos prioritás, hogy 

a most működő vállalkozásoknak 
adjunk lehetőséget a bővülésre, és 
azoknak is, akik ezután szeretné-
nek majd Tamásiba települni. Az 
északi iparterület bővítése emiatt 
kiemelten fontos feladat. Másik 
fontos feladat, hogy a népesség-
csökkenést megállítsuk. Nagyon 
magasak az ingatlan árak Tamá-
siban, részben azért, mert kevés a 
rendelkezésre álló építési telek, il-
letve a társasházi ingatlanvásárlási 
lehetőség. Ezen szeretnénk változ-
tatni egy építési telekprogrammal. 
Ehhez be kell fektetnie a városnak, 
és olyan ingatlanokat kell vásárol-
nia, ahol közművesített telkeket 
tudunk kialakítani, itt már a tár-
gyalások megkezdődtek. Hamaro-
san tehát tudunk bővebb lakhatási 
lehetőséget biztosítani, részben a 
már itt lévő fiatal családoknak, hogy 
nagyobb eséllyel maradjanak a vá-
rosban, részben a környékbeli tele-
pülések fiataljai, családjai számára is 
vonzó lehetőséget akarunk biztosí-
tani, hiszen úgy vettük észre, hogy 
erre komoly igény van, ezért muszáj 
lépnünk. Bővítettük a bölcsődét, 
megdupláztuk a férőhelyek szá-
mát, ugyanezen filozófia jegyében. 
Munkalehetőségek is kellenek, sta-
tisztikailag még az álláskeresők szá-

ma az országos átlagnál magasabb 
Tamásiban, gyakorlatilag azonban 
mégis munkaerőhiánnyal küzdenek 
az itteni vállalkozások. Idén elkezd-
jük a munkásszálló kialakítását is, 
erre már támogatott forrással ren-
delkezünk. Tamási az úgynevezett 
FVS, vagyis a Fenntartható Város-
fejlesztési Stratégiába tartozó tele-
pülések közé tartozik, ez azt jelenti, 
hogy fix összeggel fog rendelkezni 
a TOP plusz pályázatokon belül, 
amely közel 3,2 milliárd forint. A 
két társasházi lakótelepi övezetet 
szeretnénk rendbetenni, teljes egé-
szében: utakat, járdákat, zöldfelü-
leteket, játszótereket, vízelvezetést, 
parkolást is érintünk. A régi tüdő-
gondozó épületét is fel kívánjuk 
újítani, az óvodában pedig néhány 
csoportszoba belső felújítása van 
vissza, ezeket a forrásokat ezekre 
kívánjuk fordítani. 
• Milyen várost képzel el a követ-
kező időszakban?
 – Egy élhető, lakható, zöld kör-

nyezettel rendelkező komfortos vá-
rost, ahol minden olyan szolgáltatás 
megtalálható, amire az embereknek 
szükségük van. Úgy érzem, hogy 
egyfajta fejlődési íven van most Ta-
mási. Ha csak a most említett pro-
jekteket nézzük, akkor máris több 
milliárd forintnál tartunk, de az is 
fontos, hogy csak pénzbe legyen 
ez kifejezve, hanem az itt élők va-
lóban azt érezzék, hogy az életük-
minőségük pozitív irányba változik. 
Minden olyan alapszolgáltatást biz-
tosítani kell minden korosztály szá-
mára, ami fontos, legyen szó akár 
oktatási, vagy épp kulturális terü-
letről. Lényeges, hogy a civil szer-
vezetek és sportegyesületek aktívan 
működjenek, mert ezek mind-mind 
kellenek ahhoz, hogy otthonuknak 
tartsák ezt a várost az itt élők.

Álláshirdetés
A közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény 45.§ (1) bekezdése alapján 
a Tamási Polgármesteri Hivatal 
(7090 Tamási, Szabadság u. 46-
48.) pályázatot hirdet

KÖZTERÜLET- FEL-
ÜGYELŐ MUNKAKÖR 

BETÖLTÉSÉRE

A pályázatot személyesen vagy 
postai úton: Tamási Polgár-
mesteri Hivatal Hatósági Iroda 
irodavezetőjénél (7090 Tamási, 
Szabadság u. 46-48.) kell be-
nyújtani oly módon, hogy az 
2022. március 16. napjáig be-
érkezzen. A pályázati kiírással 
kapcsolatban további információ 
megtekinthető a www.tamasi.hu 
oldalon, illetve dr. Menyhárt Ju-
dit Hatósági Iroda irodavezető 
nyújt a 74/570-800/113-as tele-
fonszámon.

Tamási Polgármesteri Hivatal
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Cipősdoboz ajándékokat adtak karácsonyra
Megindító pillanatok, amikor gyerekek ajándékoznak rászoruló gyermekeket. Ilyen 
élménnyel gazdagodtak a siklósi Szent Imre Katolikus Általános Iskola nehézsorsú di-
ákjai, akiknek a Tamási Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos tanulói készítettek 
cipősdoboz ajándékokat – számolt be róla a Pécsi Egyházmegye.

Az akció kezdeményezője Kovács 
József káplán, a Szent Imre Katoli-
kus Általános Iskola lelkésze, hitok-
tatója, aki régóta jó kapcsolatot ápol 
a tamásiakkal, ezért kereste bátran az 
iskolát kérésével. Az alsó tagozat pe-
dagógus munkaközössége egy em-
berként állt a kezdeményezés mellé. 
Az osztályfőnökök osztályaikban 
hirdették az akciót, voltak pillana-
tok, amikor könnyek szöktek a gyer-
mekszemekbe a lehetőség hallatán. 
A szülők is nagy örömmel álltak az 
ügy mellé. A tanítók kérték, hogy 
otthon is beszélgessenek a gyerekek-
kel a csomag összeállítása közben az 
ajándékozás fontosságáról, hogy a 
gyermekeket lélekben is megérintse 
az „adni jó” érzése. Így történt, hogy 

112 ajándékcsomag indult Siklósra, 
2021. december 16-án. A csoma-
gokat személyesen Kovács József 
káplán és Batki Ottó, a Szent Imre 
Katolikus Általános Iskola igazgató-
ja vette át Tamásiban. A csomagokat 
névre és osztályfokozatra szólóan 
adták át, ezzel is igyekeztek sze-
mélyessé tenni az ajándékozást. A 
siklósiak sem érkeztek üres kézzel, 
minden ajándékozó gyermek egy 
gyönyörű, kézzel készített angyalkát 
kapott, melyet a siklósi iskola egyik 
ügyes kezű pedagógusa készített. 
Mindkét intézmény a Pécsi Egyház-
megye fenntartása alá tartozik, mely 
még inkább fokozza az összetarto-
zás, egységesség, segítségnyújtás ér-
zését. A két intézmény pedagógusai 

bíznak abban, hogy ez valaminek a 
kezdete, nem csak szakmai kapcso-
lat, hanem egy barátság, talán test-
vérkapcsolat is kialakulhat… ez a 
jövő titka. A visszajelzések azt mu-
tatják, hogy érdemes volt megszer-
vezni, mert 112 gyermeknek sikerült 
örömet, boldogságot, meghitt han-
gulatot szerezni karácsonyra.

Felújítják a polgármesteri hivatalt
Az elmúlt másfél évtizedben a város összes középülete megújult, a városháza maradt 
a végére. Hamarosan – ahogy szokták mondani – a pincétől a padlásig megújul a város 
ikonikus épülete. 

A városháza komplex felújítására, 
illetve ennek előkészítésre a Bel-
ügyminisztériumtól 104 millió 
forintot kapott Tamási. Az ösz-
szegből a kiviteli terveket és a 
közbeszerzést tudják finanszíroz-
ni, később a feltételes közbeszer-
zési eljárást követően számítanak 
a BM támogatására, amelyből az 
épület teljes, komplex felújítását 
fedezni lehet majd. A város szim-
bolikus, történelmi léptékű épü-
letéről van szó, és szeretnék meg-
őrizni a jelenlegi formáját, amely 
mögé a legmodernebb technikát 
kívánják telepíteni mind épület-
gépészeti, mind épületautomati-

kai szempontból. 
 – A közösségi oldalakon már köz-

zétettük az új épület látványterveit 
– mondta a város polgármestere, 
Porga Ferenc. - A pozitív megnyil-
vánulások mellett a képeket látva 
sokan rögtön azt kérdezték, hogy 
hova tűnnek a parkolóhelyek. A 
felújított épület a régi funkcióját 
fogja ellátni, tehát teljes egészében 
a polgármesteri hivatal működé-
sének ad majd helyet, illetve egy 
városablakot is tervezünk, ahol a 
helyi szolgáltatók kaphatnak he-
lyet ügyfélfogadásra. Jelentős vál-
tozás lesz azonban, hogy a tervek 
szerint áthelyezzük a főbejáratot. 

A mostani, Szabadság utcai, kicsit 
félreeső főbejáratot megszüntetjük, 
és a Kossuth tér felől egy nagyobb, 
impozánsabb bejárata lesz a fel-
újított hivatalnak. Szeretnénk ezt 
a patinás épületet megünnepelni, 
ahogy az építészek mondják, egy 
olyan főbejárattal, ami a város fő-
terére néz majd. Ez valóban érint 
parkolóhelyeket is, közvetlenül az 
épület előtti, Kossuth térre néző 
területen, de ezeket pótolni fog-
juk a tér másik területén és a vá-
rosközpont egyéb pontjain, tehát 
mindenkit megnyugtatok, a város-
központ nem fog parkolóhelyeket 
veszíteni.

Vélemény
Gondolatok az adománygyűjtésről

Néhány hónappal ezelőtt a Ma-
gyar Élelmiszerbank Egyesület 
által kiírt pályázatát olvasgattam, 
és játszottam a gondolattal, hogy 
milyen jó lenne egy nagyobb vá-
rosban, szabályos keretek közt 
adományt gyűjteni a térségünk 

nehezebb sorsú családjainak, gyer-
mekeinek, időseinek. Hatalmas si-
kernek könyveltem el már azt is, 
hogy megvalósulhatott maga a le-
hetőség, és mellette részesei lehet-
tünk egy rendkívül jól kialakított 
koncepciónak.
Hihetetlen eredményt értünk el: 
1833,9 kg tartós élelmiszert gyűj-
töttünk a siófoki aldi áruházban.
Sikerünkkel felvértezve intézmé-
nyünk újabb gyűjtésbe kezdett, 
melynek helyszíne a tamási Bok-
réta Szupermarket volt. Itt is sze-
retném megragadni az alkalmat, 
hogy köszönetemet fejezzem ki 
Viola Szabolcsnak, valamint a 
Szupermarket valamennyi mun-
katársának. Hálásak vagyunk a le-
hetőségért, hogy helyben is meg-
valósulhatott az a csoda, amit az 
előző gyűjtés során átélhettünk. 
Helyben 513 kg élelmiszerre sike-
rült szert tenni.
Nem lehettünk volna ennyire si-
keresek, ha kollégáink és önkénte-
seink nem szívvel és lélekkel hajt-
ják végre a rájuk bízott feladatot. 
Felemelő és egyben félelmetes ér-

zés volt átlépni a komfortzónán-
kat és átállni a másik oldalra, ahol 
idegen embereket kell megszólíta-
ni, és kérni tőlük. Ám tudtuk, jó 
ügyért tesszük. Azt hiszem, vala-
hol itt kezdődik el az igazi, valódi 
szociális munka.

Végül, de nem utolsó sorban pár 
sort szeretnék írni önkénteseink-
ről is. Fiatal diákok ajánlották fel 
segítségüket mindkét helyszínen. 
A helyi gimnáziumból, általános 
iskolából és középiskolából csat-
lakoztak kezdeményezésünkhöz. 
Kivétel nélkül maximális helytál-
lással, segítő tevékenységet végző 
empátiás magatartással, tisztelet-
tudó viselkedéssel, és olyan fizikai 
teherbírással végezték munkáju-
kat, ami már önmagában is dicsé-
retes volt. Minden érintett szü-
lőnek üzenem, hogy BÜSZKÉK 
lehetnek gyermekeikre, hiszen 
kamaszként, ebben a felgyorsult 
és felszínes világban önszántukból 
támogattak egy olyan felhívást, 
ahol nehéz helyzetben élő embe-
reken segíthettek. 
Minden adományozónak szeret-
ném megköszönni a bizalmat, 
és hogy bennünket választottak 
arra a feladatra, hogy az általuk 
felajánlott élelmiszerekkel egy 
cseppnyi mosolyt varázsoljunk a 
megtört arcokra.

Szabadosné Vastag Edina

A felújított polgármesteri hivatal látványterve

Minden gyermek örömmel vett részt az akcióban
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Ismét átadták a Gyulaj Zrt.-ért aranygyűrűt 
A Gyulaj Erdészeti és Vadá-
szati Zrt. hagyományosan 
2021-ben is átadta a Gyulaj 
Zrt.-ért aranygyűrűt, de-
cember 20-án. Ez alkalom-
mal Kalauz Csaba kerület-
vezető erdész-vadász kapta 
a kitüntetést. 

Németh-Halász Tünde

A Covid pandémia miatti karatén 
érintettségek és megbetegedések 
miatt az évzáró közös ünnepség idén 
elmaradt, ezért helyette a kitüntetést 
szűk körben, a Gyulaj Zrt. vezérigaz-
gatói irodájában adták át. Az elisme-
rő kitüntetést olyan kollégák kap-
hatják meg, akik emberi és szakmai 
téren is megbízható stabilitást jelen-
tenek a Zrt. munkatársai között, és a 
munkájukban kiemelkedőt alkotnak. 
Idei évben a kitűntetést Kalauz Csa-
ba, a Tamási Erdészet kerületvezető 
erdész-vadásza, erdőgazdálkodási és 
vadgazdálkodási technikus kapta, az 
erdészkerületében az erdőgazdál-
kodás és a vadgazdálkodás magas 
szintű kerületi irányításáért, új mód-
szerek alkalmazásának segítéséért. A 
Roth Gyula Erdészeti Szakközépis-
kolában érettségizett 1980-ban Sop-
ronban. Az erdész szakmai elméleti 

tudása mellé a gyakorlati tapasztala-
tokat és tudást a Somogyi Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaságnál kezdte 
elsajátítani, az Igali Erdészetnél he-
lyezkedett el erdész gyakornokként. 
Visszajárt Sopronba a vadgazdál-
kodási technikusi képesítés meg-
szerzése miatt, melyet 1984-ben 
szerzett meg. 1986 augusztusában 
lehetőség adódott a Gyulaji Álla-
mi Erdő és Vadgazdaságnál, ahol 
korábban édesapja is dolgozott, 
kerületvezető állás betöltésére. Rá-
termettsége alapján meg is kapta a 
Pári (ma már Tamási) Erdészetnél, 
a cserháti (szakcsi) erdészkerületbe 

a kinevezését, majd később a kiskú-
ti erdészkerület irányításával bízták 
meg, és irányítja a mai napig is. A 
vadászati ágazatban szerzett tapasz-
talatai alapján kezdetben csak alkal-
manként a vadászati idényben, azóta 
rendszeresen, munkaköri feladataiba 
beépítve kísér vadászvendégeket. 
Az elismerő kitüntetést Gőbö-
lös Pétertől, a Gyulaj Zrt. ve-
zérigazgatójától vehette át Both 
Hajnalka gazdasági vezérigazga-
tó-helyettes, Palánki Gábor er-
dészetvezető és Németh-Halász 
Tünde humánpolitikai vezető 
jelenlétében.

Tűzoltóautóval ment házhoz a Télapó
Az idei évben különleges játékot hirdettek a Tamási Önkormányzati Tűzoltók, levél-
ben keresték fel a "nagyszakállú Télapót", hogy összefogjanak, és a szánt letéve a Mi-
kulás kipróbálja, milyen is a gépjárműfecskendővel történő közlekedés. 

Természetesen a Télapónak nem 
káresethez kellett vonulnia, hi-
szen az nem az ő asztala. Sokkal 
inkább olyan családokhoz, gyer-
mekekhez tervezték a látogatást, 
akik részt vettek a tűzoltók által 

meghirdetett játékban. Olyan csa-
ládokat kerestek, akiknél a gyer-
mek, gyermekek életkora nem 
érte el a 12-t, és a tamási tűzoltók 
működési területén található te-
lepülések valamelyikén élnek. A 

játék a közösségi oldalon zajlott, 
a „Tamási Tűzoltók Télapó” jel-
igét kellett kommentben megírni, 
majd a határidő lejárta után sorso-
lással választották ki a 3 szerencsés 
nyertest. Ők részesülhettek abban 
az élményben, hogy a tűzoltók – a 
Télapóval karöltve – tűzoltóautón 
látogattak el a házukhoz, termé-
szetesen ajándékokkal. 
 – A nyertesek között egy tamási, 

belecskai és egy iregszemcsei család 
volt – számolt be róla Dubóczki Ba-
lázs, a Tamási Önkormányzati Tűz-
oltóság parancsnoka. - A szerencsés 
gyermekek szinte mindegyike elő-
ször megszeppenve fogadta a Tél-
apót és a tűzoltókat együtt, azon-
ban kis idő elteltével oldódott ez a 
hangulat, és egyre bátrabbak lettek. 
A télapóval történő találkozás, illet-
ve az ajándékozás után a gyermekek 
megtekintették a tűzoltó gépjármű-
fecskendőt, valamint felszerelésein-
ket is.

Boldog új évet, Tamási! 
Bár az elmúlt év búcsúztatására még rányomta bélyegét a járványhelyzet, talán mégis 
kicsit felszabadultabban köszönthették a tamásiak a 2022-es évet, mint a 2021-eset. 
A Túrmezei Erzsébet rendezvénytéren tartott óévbúcsúztatón koccantak a pezsgős-
poharak, és a jelenlévők együtt gyönyörködhettek a 2022-t köszöntő tűzijátékban is. 

Megszokhatták már az itt élők, 
hogy a művelődési központ szil-
veszterkor egy igazán jó hangulatú 
bállal várja a mulatni vágyókat, a 
jókedvet, vidámságot megélni vá-
gyókat. Sajnos 2021-ben a szilvesz-
teri bál, ami a művelődési központ 
falain belül zajlott eddig, elmaradt.
 – Az érvényes járványügyi rendel-

kezések a kulturális intézményekre 
azt a szabályt írják elő, hogy masz-
kot kell viselnie mindazoknak, akik 

belépnek az intézménybe – mondta 
a Tamási Művelődési Központ ve-
zetője, Czink Judit. - Azt gondo-
lom, teljesen életszerűtlen lenne az, 
hogy este 9 órától hajnali 4-ig egy 
ilyen típusú rendezvényen, egy iga-
zi, fergeteges, jó hangulatú rendez-
vényen senki ne vehesse le a maszk-
ját, ez szinte megvalósíthatatlan. 
Megkérdeztük azokat, akik évek óta 
hozzánk járnak, hogy mit gondol-
nak erről, és egyetértettek velünk 

abban, hogy ez lehetetlennek tűnik, 
így nem volt más választásunk, mint 
hogy a bál elmaradt. Ennek ellensú-
lyozására azonban a Túrmezei térre 
ugyanúgy vártuk az érdeklődőket, 
mint a korábbi években, egy óév-
búcsúztató, újévköszöntő rendez-
vénnyel. Most is nagyon jó hangu-
latban telt a téren a retro disco, és 
közös koccintással, baráti beszélge-
tésekkel, tűzijátékkal köszönthettük 
2022-t. 

Karácsonyi rajzversenyt 
és kiállítást szervezett a 

művelődési központ
Karácsony közeledtével rajzpályázatot hirdetett a Tamási 
Művelődési Központ.  Az elkészült alkotásokból az intéz-
mény folyosógalériáján nyílott kiállítás, melyet az adventi 
időszakban tekinthettek meg az érdeklődők.

Kuvik Kitti

Az ünnepek közeledtével rajzpá-
lyázatot hirdettünk, mely a „Várjuk 
a karácsonyt” címet kapta. Óvodás 
és általános iskolás gyermekek je-
lentkezhettek több korcsoport-
ban, a kis alkotók bármilyen tech-
nikával készíthették rajzaikat a 
karácsonyi készülődés témakörében. 
A pályázat rendkívül népszerű volt, 
hiszen közel 300 egyéni és néhány 
csoportos alkotás is érkezett be hoz-
zánk Tamásiból és a megye számos 
pontjáról. A szebbnél szebb rajzo-
kat egy háromtagú zsűri értékelte, 
akiknek igazán nem volt könnyű a 
döntéshozatal. Az értékelést köve-
tően, advent második vasárnapján 
hirdettük ki a helyezetteket, akik 
ezen az ünnepi alkalmon átvehették 
okleveleiket és ajándékaikat, az őket 
kísérők és az adventi programok-
ra érkezők pedig megtekinthették 
az alkotásokból készült kiállítást. 
Ezúton is köszönjük minden neve-
ző részvételét, és gratulálunk a he-
lyezetteknek!

Íme a díjazottak névsora:
Óvodás korosztály:
I. hely: Partmann Eliza
II. hely: Lakos Zoé

III. hely: Szemes Réka
Különdíj: Szívecske csoport
(Szent Balázs Katolikus Óvoda)
1. évfolyam:
I. hely: Takács Barnabás 
II. hely: Vati Botond
III. hely: Trubacs Zalán
2. évfolyam:
I. hely: Csap Réka
II. hely: Belina Emma, Büki Lenke
III. hely: Palánki Boglárka
3. évfolyam:
1. hely: Hohner Hanna
2. hely: Gulyás Regina
3. hely: Apali-Szabó Lőrinc
4. évfolyam:
1. hely: Csajági Nóra
2. hely: Horváth Virág Szintia
3. hely: Teplán Zsófia
5. évfolyam:
1. hely: Szabó Eszter
2. hely: Ács Melitta
3. hely: Csány Tímea
6. évfolyam:
1. hely: Smátrola Anna
2. hely: Páczelt Flóra
3. hely: Sebestyén Rita
7-10. évfolyam:
1. hely: Takács Barbara (7.o.)
Nyírő Anett (10.o.)
2. hely: Györe Dániel (7.o.)
3. hely: Gáspár Noémi (7.o.)

Kalauz Csabának gratulál Gőbölös Péter

Idén tűzoltóautóval ment a Télapó szán helyett
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Babgulyással várták 
a rászorulókat

A Tamási és Környéke Szociális Központ az év végén 
egytál-melegétellel várta a rászorulókat a helyi rendez-
vénytéren. 

A kezdeményezést hagyományte-
remtő céllal hívták életre a szerve-
zők, mely mögé helyi vállalkozók 
is felsorakoztak. Hatvan tál babgu-
lyással, friss kenyérrel és pogácsával 
készültek a rászorulóknak, melyet 
a vírushelyzetre való tekintettel a 
helyszínen csomagoltak el az ér-
deklődők számára. - Ezt az évet azt 
gondolom, hogy sikeresen zártuk 
– összegzett a megyei televíziónak 
Szabadosné Vastag Edina, a Tamási 
és Környéke Szociális Központ ve-
zetője. - Lehetőségünk volt tartós 
élelmiszert gyűjteni és adományoz-
ni rászoruló családok, gyermekek 
részére, valamint több száz élel-
miszercsomagot sikerült kioszta-
nunk karácsony előtt. Tamási Város 
Önkormányzatának segítségével 
ugyancsak több száz cipősdobozt 
sikerült eljuttatnunk gyermekek-
hez. Most először történhetett meg 
az, hogy egy tál meleg ételt tudtunk 
adni rászoruló embereknek, csalá-
doknak, gyermekeknek. Egy helyi 
üzletlánc vezetőjével, Viola Sza-
bolccsal álmodtuk és valósítottuk 
meg ezt az ötletet. Ugyancsak egy 
helyi vállalkozó segített az étel elké-
szítésében, babgulyás pogácsával és 
kenyérrel volt a menü. Hatvan adag 
étel készült el, de arra is készültünk, 

ha többen szeretnének enni, jusson 
mindenkinek. Mivel Tamásinak vi-
szonylag nagy a külterülete, felaján-
lottuk azt is a jelentkezőknek, hogy 
biztosítjuk számukra a behozatalt, 
és haza is visszük őket – mondta az 
intézményvezető. 
A babgulyás mellé egy-egy jó szó-
val is készültek a szervezők, mely 
szintén jólesett mindazoknak, akik 
átvették a nagy szeretettel készült 
ételeket.

Karácsonyi zenei áhítat
A Szent Cecília Katolikus Zenekar ismét karácsonyi ze-
nei áhítattal köszöntötte Megváltónk születését. A hang-
versenyre, hagyományosan, december 25-én, az ünnepi 
szentmise előtt fél órával került sor a Tamási Katolikus 
Templomban.

Ótus László

Tizenegy karácsonyi műsorszámot 
hallhatott a közönség, ebből két 

új darabot, s köztük a saját szerze-
ményemet, melynek a „Karácsonyi 
mese” címet adtam. Volt már rég-
óta egy dallam a fülemben, s úgy 
gondoltam, hogy formát bontok, s 
a saját zenémet meghangszerelem 
a zenekarnak. A művet még a ta-
valyi karácsonyra írtam, csak akkor 
a pandémia miatt elmaradt a kon-
certünk. Vártam már, hogy élőben, 
a zenekar előadásában meghallgat-
hassam, s ez idén sikerült. Előadtuk 
már az első adventi gyertyagyújtá-
son is a Túrmezei Erzsébet téren, 
de úgy igazán, elvárásaimnak meg-
felelve, a templomban szólalt meg. 
A zenekar előtt felléptek még 
Schmuck Áron, Kovács Donát és 
Szabó Zsóka. Ők ebben a tanév-

ben kezdték meg hangszeres ta-
nulmányaikat, s leendő tagokként 
számítunk rájuk a későbbiekben. 
Fontos, hogy új tagokkal bővüljön a 

zenekar, mert ez elengedhetetlen a 
hosszú távú működéséhez. Az ala-
pító tagok már lassan mind felnőtt 
emberek lettek, többen már nem is 
Tamásiban laknak, s egyre nehe-
zebb mindenkit összehívni egy-egy 
fellépésre vagy próbára. Én azért bí-
zom benne, hogy a fiatalok is kedvet 
kapnak az ilyen fajta egyházi zené-
léshez, ami itt a régióban egyedül-
álló. Hiszen, ahogy azt Jézus mon-
dotta: „Ahol ugyanis ketten vagy 
hárman összegyűlnek a nevemben, 
ott vagyok közöttük.” (Mt 18, 20) 
Én legbelül érzem, hogy Krisztus 
szeretete mindvégig velünk volt, 
s velünk is marad a jövőben is, s 
ahogy eddig, ezután is segíteni fog-
ja ezt a munkánkat. 

Ivartalanítási akció Tamásiban
A Tamási Állatvédő Egyesület hatalmas lehetőséget kapott a Hundehilfe Ungarn szer-
vezettől: velük együttműködve ivartalanítási akciót indíthatnak kutyák számára. 

Az ivartalanítás rendkívül fontos 
dolog, amellett, hogy számtalan fe-
lesleges szaporulattól megkíméli a 
gazdát, a környezetet, kevesebb lesz 
a kóbor állat, megszűnhet a szö-
kés, csavargás, és még betegségek is 
megelőzhetőek általa. 
 – Az akcióra jelentkezhet minden 

Tamásiban élő kutyatulajdonos. Az 
állatorvoshoz való szállítás, a lába-
dozás alatti figyelem a gazda dolga. 
A műtéti időpont kérése, a számla 

kiegyenlítése az egyesület feladata 
a Hundehilfe Ungarn támogatásá-
val. Cserébe csupán egy fényképet 
kérünk a műtéten átesett kutyáról 
– informált Kovács Anett, a Tamási 

Állatvédő Egyesület elnöke. 

Az akcióra a tamasiallatvedok@
gmail.com e-mail címen lehet je-
lentkezni az alábbi adatok megadá-
sával: 
- a kutya tulajdonosának neve, címe, 
telefonszáma 
- a kutya ivara, életkora, chip száma 
- amennyiben a kutya még nem 
rendelkezik microchippel, azt jelez-
ni szükséges!

Elismerték a polgárőrök munkáját 
A Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége az elmúlt 30 év polgárőr munkájá-
nak értékelésére ünnepi értekezletet tartott Dunaföldváron.  

Széles János Megyei Elnök beszá-
molójában szinte lépésről lépésre 
elmondta a Tolna megyei polgár-
őrök munkájának fejlődését a kez-
detektől napjainkig. Mindezt az 
önkéntes, néha-néha hálátlan több 
évtizedes kimagasló polgárőr mun-
kát ismerték el, illetve köszönték 
meg az értekezleten, többek közt a 
Tamási Polgárőr Egyesület tagságá-
nak is. - Az egyesület jelenlegi elnö-
keként megtiszteltetés számomra, 
hogy átvehettem a köszönetaján-
dékot, mely egyben napjainktól 
évtizedekre visszanyúló munkánk 

elismerése is – fogalmazott Péter 
Csaba, a TPE elnöke. - A Tamá-
si Polgárőr Egyesület elnökeként, 
valamint a vezetőség nevében sze-
retném megköszönni mindenkinek, 
aki valaha is az egyesület tagja volt, 
hogy a megalakulás óta taposott út, 
mára már egy tenni akaró csapattá 
kovácsolta össze az egyesület tagsá-
gát! Köszönet a jelenlegi tagságnak 
a szinte mindennapos helytállásért, 
a Tamási város lakói életének biz-
tonságosabbá tételéért végzett pol-
gárőr munkáért. Továbbá köszönjük 
támogatóink bizalmát, mert nélkü-

lük nem tartanánk itt, nélkülük ne-
hezebben lett volna járható az út – 
mondta Péter Csaba. 

A Szent Cecília Katolikus Zenekar

Babgulyással készültek a szervezők

Megjelent a Tamási Kalendárium 2022
A decemberi számban a 18. Tamási Kalendárium megjelenését harangoztuk be. Ör-
ményi Jánost, a könyv magánkiadóját ezúttal a fogadtatásról, illetve az idei teveiről 
kérdeztük.

 – A nyomda a vállalt határidőre 
kinyomtatta a kiadványt, amely-
nek a könyvbemutatóját december 
10-én megtarthattuk. A következő 
napokban sikerült több száz tiszte-
letpéldányt eljuttatni a közreműkö-
dőknek, támogatóknak, illetve a vi-
szonteladóknál, valamint az adventi 
vásárban megkezdődött az értéke-
sítése. A reméltnél is nagyobb volt 
rá a kereslet, így a viszonteladóknál 
már az év utolsó napjaira elfogytak 
a példányok.
• Aki lemaradt, tud még nálad vá-
sárolni? Lesz esetleg utánnyomás?
 – Nem tudok határozott igennel 

válaszolni, mert a most még nálam 

lévő néhány szabad példány is el-
fogyhat a Tamási Táj megjelenéséig. 
A gyors fogyást érzékelve a nyom-
dától a decemberi leállása előtt még 
sikerült egy kis tételű utánnyomást 
kikönyörögnöm, de az sem lesz 
elég. További rendelés pedig már 
sem a nyomda, sem részemről nem 
lenne gazdaságos.
• Hogyan lehetne pontosabban 
felmérni az igényeket?
 – Igyekszem, de nem könnyű, külö-

nösen most, a járvány alatt, amikor 
az adventi vásár megtartása is nagy 
bizonytalansággal járt. A magánki-
adás egyébként is nagyon kockáza-
tos. Nincs mögöttem pályázati for-

rás, támogatói kör, amely mindent 
megfinanszíroz, s ezért nem számít, 
ha százas tételben maradnak a pol-
cokon eladatlan példányok. Arra az 
elhatározásra jutottam, a jövő no-
vemberben előrendelési akciót hir-
detek, hogy a törzsvásárlók biztosan 
kalendáriumhoz jussanak.
• Január elején már kész tervekről 
is szoktál nyilatkozni.
 – A kalendárium folytatásán kí-

vül néhány kisebb mellett három 
nagyobb könyvön fogok dolgozni. 
Igen megtisztelő felkérést, ponto-
sabban megbízást kaptam a Kop-
Ka Zrt. és elődei 75 éves történe-
tének feldolgozására, amelynek már 
ez első félévben szeretnék eleget 
tenni. Tavalyról az én hibámból el-
maradt Szakály történetének kiadá-
sa, ezt sürgősen pótolni szeretném. 
Gyűlik az anyag a tamási fürdőélet-
ről is. Ezt a gyógyfürdő újbóli tel-
jes megnyitására kívánom kiadni. A 
vendégek már türelmetlenül várják 
ezt a pillanatot, de igen ösztönző 
lenne rám is, ha már megindulná-
nak a munkálatok, s határidőt szab-
nának az átadásra. 
• Sok sikert, közreműködőt és 
támogatót kívánunk, s örömmel 
adunk majd híreket a könyveid 
alakulásról!
 – Köszönöm. A Tamási Táj olva-

sóinak nagyon boldog új esztendőt 
kívánok, s azt, hogy olvassanak so-
kat, mert az olvasás az a mással nem 
helyettesíthető tevékenység, amely 
egyszerre tanít, szórakoztat, nevel, s 
gondolkodásra késztet.

A két szerkesztő: Sógorka Péter és Örményi János
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Zajlik a szociális tűzifa kiszállítása
A téli időjárás a kistelepüléseken élő családok, idősek egy részének komoly nehézsé-
get okoz. Ezért indította el a Magyar Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelő-
anyag programot, amelynek keretében évről évre többszázezer rászoruló családnak 
nyújt segítséget. A biztosított tüzelőanyag jelentős részét az állami erdőgazdaságok 
által előállított faanyag szolgáltatja.

A Gyulaj Zrt. immár egy évtizede 
aktív részese a programnak, mely 
azt a célt szolgálja, hogy a legrá-
szorultabb családok átmeneti, ki-
egészítő támogatáshoz juthassanak 
tűzifa formájában, mellyel csök-
kenthető az érintett háztartások 
tüzelőanyag költsége. A 2021/22 
-es fűtési szezonra az 5000 fő alatti 
települések önkormányzatai nyújt-
hattak be pályázatot tűzifa vásárlás 
támogatásának elnyerése céljából a 
Belügyminisztériumhoz. A nyertes 
önkormányzatok a támogatásból 

vásárolt tűzifát 2022. február 15-
éig osztják ki a rászorulók részére. 
A Gyulaj Erdészeti és Vadásza-
ti Zrt. a gazdálkodási területének 
vonzáskörzetében, Tolna megyében 
58 nyertes önkormányzattal kötött 
szerződést. A leszállítandó faanyag 
a pályázati feltételeknek megfelelő 
minőségű, keménylombos, méteres, 
vastag tűzifa kiszolgálását jelenti. A 
mintegy 5300 m3 tűzifa leszállítá-
sának jelentős hányada megvalósult 
2021 év végéig, a sok csapadék mi-
att kialakult rendkívül kedvezőtlen 

erdei szállítási körülmények ellené-
re is. A kiszolgálás folyamatos, mi-
vel a tűzifa kitermelés ebben az idő-
szakban az önkormányzati szociális 
tűzifa prioritását veszi előtérbe.
A leszerződött mennyiség már 60 
százalékát a Gyulaj Zrt. az önkor-
mányzatok telephelyeire a felázott 
erdei talajon nagy erőfeszítésekkel 
beszállította, a fennmaradó részt a 
korábbi évekhez hasonlóan a pályá-
zatban meghatározott végső határ-
ideje előtt teljesíti a részvénytársa-
ság. Az elmúlt években kialakult 
hatékony és eredményes együttmű-
ködés az önkormányzatokkal most 
is érvényes, mivel partnereink ezen 
szolgáltatásunkkal is elégedettek. - 
Bízunk abban, hogy a novemberi és 
decemberi kedvezőtlen időjárásra 
visszavezethető szállítási nehézsé-
geken túllendülve a következő he-
tekben fokozott mértékben folyta-
tódhat a még hátralévő mennyiség 
kiszállítása – adta hírül közlemé-
nyében a Zrt. 

Külföldi diákokat láttak vendégül
A Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium mozgalmas heteken van túl. Két Eras-
mus+ projekt keretében két alkalommal összesen 36 külföldi diák és tanáraik látogat-
tak el az intézménybe. 2021. november 26-a és december 1-je között a 12-15 éves korú, 
december 12-e és 18-a között pedig a 15-19 éves korú béris tanulók láttak vendégül 
külföldi diákokat.

Varga-Pintér Katalin

A fiatalabb korosztályú diákok Dá-
niából és Lengyelországból fogadtak 
20 tanulót, míg a nagyobbak négy or-
szágból, Bulgáriából, Csehországból, 
Görögországból és Olaszországból 
fogadtak 16 diákot. A külföldi diákok 
a fogadó magyar családoknál laktak, 
kísérőik pedig a Hársfa Panzióban 
és a Fortiana Tanszállón voltak el-
szállásolva. Sajnos a két futó Erasmus 
projektünkből a világjárvány miatt a 
tíz tervezett mobilitásból eddig csak 
egyet tudtunk megvalósítani még ta-
valy októberben. Több közös prog-
ramot is el kellet már halasztanunk, 
ezért is tartottuk fontosnak, hogy a 
szükséges óvintézkedések betartása 
mellett megtartsuk mindkét magyar-
országi mobilitást november és de-
cember során.
A szervezés során nagyon sok 
nehézségbe ütköztünk, mivel a 
projektrésztvevők névsora meg-
betegedések, oltottsági, védettsé-
gi problémák miatt folyamatosan 
változott. Végül a résztvevő diákok, 
tanárok és nem utolsósorban szü-
leik rugalmasságának köszönhe-
tően sikerült legyőznünk minden 
akadályt. Mivel a két mobilitás idő-
ben nagyon közel állt egymáshoz, 
praktikus okok miatt a programok 
is nagyban hasonlóan alakultak. 
Mindkét projekt fő témája az ad-
vent és a karácsony volt. Minden 
résztvevő ország bemutatta saját 
karácsonyi hagyományait, karácso-
nyi süteményeket sütöttünk, kará-
csonyi díszeket készítettünk vegyes 
csoportokban. A tamási programok 
közül természetesen nem marad-

hatott ki a Dám Pont Látogató-
központ és az Öko Büfé sem. A 
nagyoknak még egy diszkóval egy-
bekötött pikniket is szerveztünk a 
gimnázium aulájában.
A rendelkezésre álló időt igyekez-
tünk minél jobban kitölteni, sze-
rettünk volna rövid idő alatt minél 
többet megmutatni a kultúránkból 
és hagyományainkból, ezért több 
kirándulást is szerveztünk. Elláto-
gattunk az ozorai várba, ahol a vár-
látogatás után reneszánsz táncházat 
szerveztek nekünk. Elvittük a ven-
dégeinket Pécsre, ahol megnéztük a 
Zsolnay Kulturális Negyedet, illetve 
megmutattuk a város főbb neveze-
tességeit. Az adventi vásárban jel-
legzetes magyar termékeket kóstol-
hattunk, és végül megcsodálhattuk 
a fényben úszó főteret.
A programokból nem maradhatott 
ki a Balaton sem. Először Tihany-
ban tettünk egy sétát, ami a hideg 
ellenére is fantasztikus élmény volt, 
majd Tapolcára utaztunk, ahol a 

Tavasbarlang nyújtott felejthetetlen 
élményt mindenkinek. Kollégáim-
mal fáradtan, de elégedetten mond-
tunk búcsút az utolsó hazautazó 
csoportnak. Úgy érezzük, hogy 
mindkét találkozó nagyon sikeres 
volt, a résztvevő gyerekek továbbra 
is kapcsolatban állnak, rendszeresen 
leveleznek egymással, és remény-
kedve várják, hogy tavasszal újra 
találkozhassanak egymással valahol 
Európában.
Ezúton is szeretném megköszön-
ni minden gyereknek, családnak, 
a vezetőségnek, kollégáimnak és 
barátaimnak a pozitív és segítő 
hozzáállásukat, mert ez nélkülük 
nem sikerülhetett volna! Felejt-
hetetlen, csodálatos élményekkel 
lettünk mindannyian gazdagab-
bak. Azt hiszem, ez az Erasmus+ 
projektek igazi jelentősége. Hatá-
rokon átívelő barátságok szület-
tek, melyek elkísérhetik gyerme-
keinket – és minket is - akár egész 
életünkön át.

Országos vándorkiállítás 
nyílt meg Tamásiban 

A Tamási Művelődési Központ és a dombóvári Presi-
dium Közhasznú Egyesület szervezésében nyílt meg a 
Benned a létra országos vándorkiállítás a művelődési 
központ folyosógalériáján január 4-én.

A kiállításon fogyatékossággal élő 
egyéni és csoportos kiállítók alkotásai 
láthatók. - Szervezetünk fogyatékos-
sággal élők és megváltozott munka-
képességű fiatalok, felnőttek nappali 
ellátását, foglalkoztatását, s komplex 
rehabilitációját végzi – mondta Rie-
ger Erika, a dombóvári Presidium 
Közhasznú Egyesület elnöke. A 
dombóvári „Reménység” Napkö-
zi Otthon erkölcsi felelőssége, hogy 
gondoskodjék sérült embertársairól a 
városban és városkörnyékén. A 2001 
szeptemberében létrejött intézmény 
2007 novemberétől egy minden 
igényt kielégítő, felújított, 800 négy-
zetméter alapterületű épületrészben 
működik, melynek alaptevékenysége 
a fogyatékos gyermekek és fiatalok 
napközbeni ellátása és foglalkozta-
tása, korai fejlesztése és gondozá-
sa, valamint fejlesztő felkészítése. A 

fiatalok Dombóvárról és a környező 
falvakból napi rendszerességgel jár-
nak a közösségbe.  – Sokféle terápi-
ás lehetőséget biztosítunk számukra, 
így művészetterápiás foglalkozásokat 
is – mondta az egyesület elnöke. Az 
első művészi pályázatukat 2015-ben 
hirdették meg, öt év után ismét kiír-
ták volna, ám közbe szólt a járvány. A 
bírálóbizottság 2021-ben 58 pályázó 
112 alkotása közül 23 egyéni, két pá-
ros és egy csoportos pályázó – köztük 
kaposvári és segesdi résztvevők –, 39 
pályaművét választották ki a vándor-
kiállításra. A kiállítás célja, hogy be-
mutassák a fogyatékossággal élők 
tehetségét, a bennük rejlő különleges 
értékeket. A Tamásiban megnyílt ki-
állítást Czink Judit, a Tamási Műve-
lődési Központ igazgatója nyitotta 
meg, a tárlat január 31-ig tekinthető 
meg. 

Jótékonysági karácsonyi 
vásárt szerveztek

Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy az Arany-
erdő Óvoda és Bölcsőde Szülői Szervezete egész évben 
programokat szervez, mellyel pénzt gyűjt az intézmény 
számára, ezzel segítve a falakon belüli mindennapokat.

2016-ban indult el a téli vásár jóté-
kony projektünk az óvodáért és böl-
csődéért. Évről évre bővítjük ötlet-
tárunkat, és 2018-ban megszületett 
az "ovis bögre" is. A Ruhadekor cég 
felkeresésével, majd támogatásával 
megvalósult az első darab. A 2021. 
decemberi vásárunkra a 4. fajta 
bögrével jöttünk, így mára néhány 
háztartásban szuper kis sorozatot 
alkotnak ezek. A "bögrés álmot" 
kezdete óta megfűszereztük egy 
tombolasorsolással, ahol egy aján-
dékkosarat sorsoltunk ki.
Ezúttal december 9-én szervez-
tük meg a Túrmezei Erzsébet téren 
a vásárunkat. A szülők és dolgozók 
összefogásának, a Tamási Műve-
lődési Központ segítségének, és az 
eseményre való előkészületeknek 
köszönhetően hiába volt esős, hideg 
idő, a karácsonyi vásárra nagy érdek-
lődéssel érkeztek a vásárlók. Minden 
termék kézzel és szeretettel készült, 
melyek szinte egytől egyig vevő-
re találtak. Az évek alatt emeltük a 
vásár színvonalát, a termékek egy-
re jobb minőségűek és szebbek. Az 
idei évre már több helyi vállalkozó 
is támogatta ezt a tombola sorsolást, 
többek között a Simon Cukrászda, 
a Sportok Háza Fitness&Gym és 
Játszóház és az Enera Dynamic Kft 

is, beállva a szervezet munkája mögé 
egy jó ügy érdekében.
A vásáron befolyt összeget teljes 
mértékben az óvodai és bölcsődei 
csoportok között osztottuk szét ka-
rácsonyi ajándékként, hogy szebbé 
tehessük az ünnepet.
Ezúton szeretnénk megköszönni 
minden támogatónknak, akik beáll-
tak a szervezés mögé, a szülőknek 
és nagyszülőknek, akik szorgosan 
készültek termékekkel, kijöttek a 
hideg ellenére is árusítani, illet-
ve minden kilátogatónknak, hogy 
megtisztelték e közösséget azzal, 
hogy vásárlásukkal hozzájárultak a 
sikerhez! 
A következő rendezvényünk a bál 
lesz február 26-án a gimnázium au-
lájában, ahová nem csak az éjszaká-
ba nyúló mulatságra, hanem a város 
egyik legjobb tombola sorsolására is 
várunk mindenkit szeretettel!
Zenélni idén is, mint az elmúlt 
években, a város egyik legjobb 
hangja, valamint zenekara, azaz 
Amerein-Moizer Adrienn és a 
StarVoice Band fog majd.
Boldog, sikeres és egészségben gaz-
dag új évet kívánunk, találkozzunk 
februárban!
Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde Szülői 

Szervezete

Folyamatosan zajlik a fa kiszállítása

A gimisek és a vendégeik Tapolcán

Rengeteg kézműves termék készült a vásárra
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2021-es futballősz I.
A 2021/22-es bankságok 
őszi szezonjainak végén 
edzőinket kértük fel, hogy 
értékeljék az elmúlt fél 
évet. 

Tamási 2009 FC

Megyei I. o., vezetőedző Illés Dezső: 
Elég nehezen indultunk el a bajnok-
ságban, mivel köztudott volt, hogy 
edzőváltás után igen sok játékos távo-
zott a csapatból. 18 hiányzóval kezd-
tük a felkészülést, de sikerült 5 mi-
nőségi játékost is igazolni. A legfőbb 
célunk volt, hogy a helybeli, Tamási és 
környéke fiataljainak lehetőséget biz-
tosítsunk. A fiatalítás során nagyon 
sok játékos élt is lehetőséggel, sajnos 
volt 2-3, aki inkább visszaélt vele. Ket-
té is választanám az őszt. Az első fe-
lében, nem véletlenül, gyakorlatilag a 
hatodik-hetedik fordulóig vezettük a 
megyei bajnokságot. Ez annak is tud-
ható be, hogy az első felében 14 játé-
kos volt, aki az edzéseknek a 90 %-án 
jelen volt. Ez elég erős fegyvertény 
volt, mert ezáltal meg is tudtuk lepni 
a bajnokságban szereplő ellenfelein-
ket, több bravúrt is végrehajtottunk, 
megvertük a Bonyhádot, a Bölcskét, és 
Dombóváron is sikerült nyerni. Erre 
úgy érzem, büszke vagyok. Az ősz má-
sodik felében sérülések és egyéb okok 
miatt az edzéslátogatottság eléggé 
visszaesett, gyakorlatilag kettő játékos 
volt, aki az edzések 90 %-án részt vett. 
Sajnos ez az eredményeken is meg-

látszott, tehát sok minden hátráltatott 
bennünket. Egy fájó vereség is volt 
Dombóvár ellen, ahol a 90. percben 
vezettünk 2-1-re - egy cserével, sajnos 
három perc alatt sikerült elveszteni a 
mérkőzést. De én úgy érzem, hogy az 
őszre, amit elterveztünk, elterveztem, 
elsősorban a csapatépítést, fiatalítást 
- ezt az eredmények is mutatták -, jó 
úton járunk, ez az út lesz járható. 
Sipos Norbert U13, U14, utánpótlás 
vezetőedző: A két csapat közt úgy-
mond nagy az átfedés, mivel nagy-
jából egy évjáratú a két korosztály. 
Az U13-ban vannak a 2010-ben és 
2009-ben születettek, az U14-ben 
pedig hozzájuk csatlakozik a 2008-as 
korosztály. Heti három edzéssel ké-
szültünk az őszi szezonra. Igazából a 
nyár folyamán végig mentek az edzé-
sek, soha nem tartottunk szünetet, 
egész jó számban voltunk végig, a le-
hető legmaximálisabban fel tudtunk 
készülni a bajnokságokra. Az U13-as 
csapat esetében elvárásaim, különö-
sebben kitűzött célok nem voltak, 
mivel az összes srácnak, akik itt szere-
pelnek, új ez az egész. Az U13 eddig 
a Bozsik-rendszerben, más követel-
mény rendszerben játszott. Most ki-
vették abból, külön bajnokság szinten 
működött: igazából hol nyújtott pá-
lyán, hol két 16-os között. Jó tapasz-
talatszerzés a fiúknak a jövőre nézve. 
Minden várakozásomat felülmúlták a 
srácok. Egy mérkőzést kivéve - ahol 
döntetlent értünk el -, az összes mér-
kőzésünkön nyerni tudtunk Ez 8 

meccset jelent (7 győzelemmel), ve-
zetjük a tabellát. 47 gólt rúgtunk és 
6-ot kaptuk. Az az egy döntetlen 
számomra egy kicsit fájó pont, mert 
simán hozni kellett volna azt a mecs-
cset is, de tanultunk belőle, és a ké-
sőbbiekben majd javítani fogjuk ezt 
a hibát. Itt ellenfeleink a Bölcske, a 
Zomba, a Tolna és a Paks. Összesen 
44 edzésünk volt, ami egyébként sze-
rintem elég kevésnek tűnik, de azért 
a legtöbben 30 feletti számmal vettek 
rajtuk részt. A jelenlegi szituációban 
sokszor volt ugye betegség, karantén. 
Azért a legtöbben 70-80-%-ban részt 
vettek az edzéseken. Az U14-es kor-
osztály a Somogy megyei 11 csapatos 
bajnokságban játszik, ugyanis Tolna 
megyében ilyet nem indítottak, de 
mivel vannak 2008-as születésű srá-
cok, ezért neveztünk oda. Ennek iga-
zából van egy olyan vonzata is, hogy 
hazai mérkőzéseink nagy részét Ka-
posváron játsszuk, ezért nagy távolsá-
gokat kellett utaznunk. Számomra ez 
a Somogy megyei bajnokság csalódás, 
nem igazán vagyok megelégedve a 
színvonalával. 11 csapat van, fél sze-
zon 10 meccset jelent, ebből 7-et tud-
tunk lejátszani, három csapat nem állt 
ki. A 7 mérkőzést mind megnyertük, 
egy elég impozáns gólkülönbséggel - 
63 gólt rúgtak a srácok és mindösz-
szesen 1 gólt kaptunk. Erre nagyon 
büszke vagyok, hogy így lehozták 
ezeket a mérkőzéseket a srácok, és 
remélem, a folytatásban is ugyanígy 
folytatjuk, amit elkezdtünk.

Jótékonysági futást 
szerveztek

Martinka Dia és a BSI FuTamási Futócsoport szervezésé-
vel egy hangulatos jótékonysági Mikulásfutásra került 
sor Tamásiban december 3-án, melyre „nevezési díj-
ként” adományokat gyűjtöttek a Tamási Kutya Otthon-
nak.

A futócsoport már korábban is szer-
vezett jótékonysági futásokat rá-
szoruló gyermekek, családok, idősek 
megsegítésére, idén pedig a most 
nyílt Tamási Kutya Otthont szerették 
volna kezdeményezésükkel támogat-
ni. Az aktív parkban megrendezett 
eseményen lehetőség volt többféle táv 
megtételére, a futás egy jelképes pár 
száz méteres körrel kezdődött, a ruti-
nosabb futók azonban a Mikulás ve-
zetésével nagyobb távot is lefuthattak 
a városban, szaloncukrot osztogatva a 
járókelőknek.
A résztvevők élelmet, tápokat, kon-
zerveket, jutalomfalatokat, rizst, tész-
tát, textilt hoztak a futásra, őket a 

szervezők hangulatos sátorral, zenék-
kel, meleg teával, forralt borral, sü-
teménnyel, szaloncukorral, rágcsálni 
valókkal és egy szép éremmel várták. 
A Tamási Kutya Otthon önkéntesei 
a szervezők kérésére kutyákkal ér-
keztek a helyszínre, a kicsik és na-
gyok hatalmas örömére, a futócsoport 
pedig örömmel adta át a rengeteg 
adományt, melyet Kovács Anett és 
segítői vettek át. A szervezők köszö-
nik a résztvevők és segítőik közremű-
ködését, adakozását, hozzájárulását, 
önzetlen segítségét, s remélik, hogy a 
jövőben még sok jótékonysági futás-
sal tudják támogatni az arra rászoru-
lókat.

Pályaorientációs kalandőrület: egy 
csapat sem maradt ajándék nélkül
Már második alkalommal szervezte meg Pályaorientációs Kalandőrület című vetélke-
dőjét a Tolna Megyei SZC Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium, a Tolna Megyei 
Szakképzési Centrummal és a Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Köz-
hasznú Kft-vel közösen. Igaz, maga a vályis Kalandőrület játék ennél jóval terjedelme-
sebb múltra tekint vissza, csak kicsit más formában zajlott. A program fő célja most 
a szakképzésben rejlő lehetőségek ismertetése, a pályaválasztás elősegítése volt az 
ahhoz közel álló gyerekek számára. 

A december 15-én 8 és 18 óra kö-
zött lezajlott megmérettetésen 14 
csapat indult, többségében Tolna 
megyéből, de Baranya is képvisel-
tette magát. A gyerekeknek most is 
egy bemutatkozó videót kellett ké-
szíteniük "beugró" feladatként meg-
adott tematika szerint, amelyből már 
kiderülhetett számukra az is, hogy 
a megmérettetés vezérfonala a Pál 
utcai fiúk története lesz. December 
15-én 8 órakor aztán kezdődött a 
nagy kaland. A kincsesládáig össze-
sen 13 feladatot megoldva juthattak 
el a versenyzők. A csapatok saját is-
kolájukban, illetve annak környékén 
játszottak, a megoldásokat interne-
ten kellett visszaküldeniük a tamási 
Vályi iskolában kialakított operatív 
központba. Kalandozás közben több 

szakmával is közelebbi kapcsolat-
ba kerülhettek, készítettek lampion 
égősort, filmrészletet szinkronizáltak 
a hegesztés témájában, megépítették 
a grund makettjét, hogy csak néhány 
példát említsünk.  
A Tolnatáj Televízió akárcsak ta-
valy, most is élőben közvetítette az 
eseményeket Facebook oldalán. Be-
jelentkeztek a versenyző csapatoktól, 
sőt egész műsorfolyamot építettek a 
pályaorientáció témájára, mely so-
rán a Tolna Megyei Szakképzési 
Centrumhoz tartozó iskolák, duális 
képzőpartnereik is bemutatkoztak. 
Ezek a videók visszanézhetőek mind 
a Tolnatáj Televízió, mind a Szak-
képzési Centrum Facebook oldalán.
A vetélkedő díjátadó ünnepségére, 
december 17-én a Vályi Péter Szak-

képző Iskolában került sor. A meg-
jelentekhez elsőként Fehérvári Ta-
más, a Tolna Megyei Önkormányzat 
elnöke, majd Varga-Stadler Gábor, 
a Tolnáért-Tolna Megyei Térségfej-
lesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője szólt. A Tolna Megyei 
Szakképzési Centrum képvisele-
tében Dömötör Csaba kancellár 
mondott beszédet, a versenyről ösz-
szefoglalót pedig Balassáné Herczeg 
Szilvia, a Vályi Péter Szakképző Is-
kola szakmai igazgatóhelyettese, a 
kalandőrület főkoordinátora adott. 
A Tolnatáj Televízió részéről Bencze 
Péter szerkesztő-riporter méltatta a 
gyerekek teljesítményét. 
Idén is sok csapat részesült elisme-
résben lévén, hogy az első három he-
lyezés mellett öt különdíj is gazdára 
talált. "Bónuszként" minden csapat 
pizzázó utalványokat kapott a Tolná-
ért- Tolna Megyei Térségfejlesztési 
Nonprofit Közhasznú Kft. jóvoltából.
A díjazás az alábbiak szerint alakult
1. helyezett: 10 Karakter csapat, Paksi 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. 
2. helyezett:  Super8 csapat, Vásáros-
dombói Általános Iskola és AMI. 3.  
helyezett:  HHT Gang csapat, Hosz-
szúhetényi Általános Iskola és AMI.

A jótékonysági futáson résztvevők egy része

Adventi hangversennyel 
hangolódtak az ünnepekre

Adventi hangversenyt adtak a Würtz Ádám Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és tanárai a Ta-
mási Római Katolikus Templomban december 21-én, 17 
órakor.

Ótus László

Régen hagyomány volt, hogy a mű-
vészeti iskola év végi koncertjének 
a templom adott helyet. Hiszen hol 
is lehetne eredetibb helyszínt találni 
egy karácsonyváró hangversenynek, 
mint Isten házában, a templomban. 
Varga Balázs, a művészeti iskola 
vezetője, mivel idén a járványügyi 
korlátozások is lehetővé tették, élt 
ezzel a lehetőséggel. Csibi Imre 

plébánossal egyeztetve, egy hosz-
szabb szervező munkát megelő-
zően, megrendezésre került a hang-
verseny. 
Nagyon színes és változatos előadá-
sok várták az idelátogató közön-
séget. A művészeti iskola minden 
tanszaka bemutatkozott, s az ün-
nephez illő műsorszámokat adtak 
elő. A tanulók és tanárok nem csak 
egyéni műsorszámokban, hanem 

különböző kamaracsoportokban is 
felléptek. A hangversenyt a tanári 
kar kórusa és a gyermekkórus kará-
csonyi egyvelege zárta. 
Az elmúlt félévben a pandémia 
ismételten nem kedvezett az is-
kolai élő előadásoknak, ami miatt 
több tervezett bemutatót töröl-
ni kellett. Ennek tükrében ért-
hető, hogy nagy lelkesedéssel és 
örömmel készültek a tanulók és 
a tanárok a templomi fellépés-

re. A viszonylag hideg időjárás 
sem igazán zavarta a fellépőket 
és a közönséget, hiszen megtelt 
a templom hallgatókkal. Többen 
jelezték számunkra, hogy sze-
retnék, ha a templomi adventi 
hangverseny ismét hagyománnyá 
válna Tamásiban. Varga Balázs 
igazgató és a tanári kar nevében 
erre ígéretet teszünk, hogy így 
lesz. 

Az első helyezett 10 Karakter csapat, valamint Dömötör Csaba, Balas-
sáné Herczeg Szilvia, Varga-Stadler Gábor és Fehérvári Tamás

SPORT
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Húszéves a tűzoltóság a városban
Az idei év egy fontos évforduló a Tamási Önkormányzati Tűzoltóság naptárában: 20 
éve, 2002. január 1-jén kezdte meg működését a Tamási Önkormányzati Tűzoltóság 
jogelődje. 

Attól a naptól állandó készenléti szol-
gálatot ellátó tűzoltók védik az elsőd-
leges műveleti körzetben élő lakossá-
got. A védett települések száma a 20 
év alatt folyamatosan gyarapodott. 
Kezdetben 9 településre, 2005-től 13, 
2014-től 16, végül 2020-tól már 20 
településre vonul elsődlegesen a tűz-
oltóság. Ahogy a tűzoltók fogalmaz-
tak: ez idő alatt számtalan káresetet 

számoltunk fel, rengeteg gyakorlaton 
és képzésen vettünk részt, népszerű-
sítettük a tűzoltói hivatást technikai 
bemutatókon. Mentettünk életeket, 
értékeket; harcoltunk a természet ele-
meivel, ott voltunk, mikor bárkinek 
segítségre volt szüksége, lehetett éjjel 
vagy nappal, ünnepnap vagy hétvége. 
Tettük ezt az általunk védett telepü-
lések lakosainak biztonsága érdeké-

ben. Köszönjük az elmúlt 20 évben 
nyújtott támogatásokat, köszönete-
ket, kedves szavakat, pozitív vissza-
jelzéseket, hiszen ezek visznek előre 
minket munkánk során!
Az idei évben több meglepetéssel 
is készülnek a tamási tűzoltók a 20 
éves működésükhöz kapcsolódóan, 
melyekről a Tamási Tűzoltók Face-
book oldalon lehet majd tájékozód-
ni. 

Tamási Város
Önkormányzati Lapja

Tamási Város
Önkormányzati Lapja
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Január 1-jétől változás történt 
a helyi közlekedésben

2022. január 1-jétől (szombattól) Tamásiban az új év 
elején változott a helyi díjszabás, illetve a helyi járatok 
menetrendje is.

Jegy– és bérletárak változása: Menetjegy ára: 250 Ft. Összvonalas havi 
bérlet - megszűnt. Havi bérlet: 4 420 Ft - (Egyvonalas havi bérlet he-
lyett). Tanuló és nyugdíjas havi bérlet: 1 560 Ft.

1-es vonal: Mező utca - Vasútállomás - Miklósvár, Parkerdő.
• Új járat indul munkanapokon 11:09-kor a Zrínyi utca megállóhelytől 
Miklósvár, Parkerdőig.
• Új járat indul munkanapokon 11:20-kor a Miklósvár, Parkerdő meg-
állóhelytől a Szolgáltatóházig.

2-es vonal: Vasútállomás - Rácvölgy, 65 sz. út
• A 7:36-kor Rácvölgytől Tamási szolgáltatóházig és a 16:15-kor Tamá-
si vasútállomástól Rácvölgyig a helyijáratok a továbbiakban nem köz-
lekednek.

Múlt és jelen egy képen


