
Újabb fontos szakaszához ért 
a Tamási Termálfürdő fejlesz-
tése

Három ütemben újul meg Tol-
na megye legnagyobb termál-
fürdője, amely során egy átfogó 
fejlesztés keretén belül többek 
között csúszdaparkkal és új me-
dencékkel is gazdagodik – írja a 
Magyar Építők.

 ¬ 2. oldal
Schenk katonákat állítottak ki 
a könyvtárban

Schenk Károly által készített já-
ték katonák költöztek a Könnyü 
László könyvtárba egy időre, 
február 2-án nyílt meg a kiállí-
tás, amely gyerekeket és felnőt-
teket egyaránt elvarázsol. 

 ¬ 5. oldal
Teljesítették a kívánságát

A tamási rendőrök egy kerék-
párra való összeget gyűjtöttek 
össze annak a kisfiúnak, aki 
decemberben egy környékbeli 
településen történt balesetben 
veszítette el édesanyját.

 ¬ 6. oldal
Elkezdték az alapozást a súly-
emelők

A Tamási Koppány Sport Egye-
sület sportolói gőzerővel ké-
szülnek az előttük álló fel-
adatokra. Bachmann Béla, az 
egyesület elnöke vázolta tervei-
ket a 2022-es évre.

 ¬ 7. oldal

A magyar kultúra napja alkalmából 2022. január 22-én a Magyar Zene Házában vehette át a Minősített Könyvtári Cím el-
ismerést Czink Judit, a Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Könyvtár igazgatója, és Nagy Istvánné könyvtári 
intézményegység vezető. A kitüntető címet a TQM szemléletű minőségmenedzsment eszközeinek és módszereinek ki-
emelkedő színvonalú alkalmazásáért kapták, melyet 5 évig viselhet az intézmény. Nagy Istvánnéval beszélgettünk.

 ¬ 3. oldal
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Minősített Könyvtár címet kapott a Könnyü László KönyvtárA tartalomból

Szakképzett ügyintézők fogadják az ügyfeleket 
a kormányablakokban

A Tolna Megyei Kormányhivatal harminc munkatársa 
tett sikeres vizsgát, és vehette át kormányablak ügyin-
téző oklevelét január 11-én a Vármegyeháza dísztermé-
ben. A tanúsítványokat dr. Horváth Kálmán kormány-
megbízott és dr. Lehőcz Regina főigazgató adta át.

A területi államigazgatási szervek 
humánerőforrásának fejlesztése tár-
gyú kiemelt projekt keretében olyan 
belső képzéseket biztosítanak a te-
rületi államigazgatás munkatársai 
számára, amelyek hosszú távon ké-
pesek javítani a szolgáltató szem-
léletű feladatellátáshoz szükséges 
intézményi és személyi feltételeket, 
és ezáltal növelik az ügyintézés mi-
nőségét, valamint az ügyfelek elége-
dettségét.
A folyamatos szakmai képzés a ga-
rancia a kormányablakokban folyó 
kiemelkedő munkára – hangzott el 
dr. Horváth Kálmán kormánymeg-
bízott köszöntőjében. 2011 január-
jában nyílt meg Tolna megyében az 

első integrált ügyfélszolgálat Szek-
szárdon, és mára már megyeszerte 
tíz kormányablak áll az ügyfelek 
rendelkezésére, ahol folyamato-
san bővül az intézhető ügykörök 
száma. A kormányablakok legfon-
tosabb ismérve a gyors, pontos és 
naprakész szakmai munka mellett 
az ügyfélbarát ügyintézés, - emelte 
ki dr. Horváth Kálmán - melyhez 
elengedhetetlen, hogy a kollégák 
mindenkor a legfrissebb tudás bir-
tokában legyenek. 
A kormánymegbízott méltatta a 
kormányablak ügyintézők munká-
ját, mint mondta, ők a kormány-
hivatal arcai, akikkel az állampol-
gárok elsőként találkoznak, rajtuk 

keresztül ítélik meg a kormányhi-
vatal munkáját. A kollégák kiemel-
kedő munkáját bizonyítja a pana-
szok elenyésző száma is. A Tamási 
Kormányablakból Fellinger Anita, 

Harsányi Andrea, Puskásné Mül-
ler Mónika és Wolf-Orbán Eszter 
vehette át oklevelét, a Simontornyai 
Kormányablakból pedig Liptai Já-
nosné és Wéber Klaudia Beatrix.

Már az új harang szól a temetéseken Tamásiban 
A közelmúltban a tamási katolikus temetőben tartott megemlékezés után Csibi Imre 
plébános megáldotta az újonnan elkészült haranglábat, melyen egy emléktáblát is el-
helyeztek a jeles nap emlékére – számolt be róla a Pécsi Egyházmegye. 

„A harang hívja az élőket, siratja 
a holtakat” – ezekkel a gondola-
tokkal kezdte Imre atya ünnepi 
beszédét. Az ünnepi megáldáson 
közreműködött Lendvai Kata-
lin, a Béri Balogh Ádám Kato-
likus Gimnázium magyar nyelv 
és irodalom szakos tanára, aki 
Ancsel Éva Hogyan kell haran-

got önteni c. írását idézte. A ha-
rangláb Mátyás Imre, volt tamási 
plébános ötlete, s közbenjárása 
által készült, melyet a harangláb-
ra erősített tábla fémjelez. A fá-
ból készült alkotás Makrai Béla, 
hőgyészi fafaragó keze munkáját 
dicséri, melyben az egykor Ta-
mási határában fekvő falu ká-

polnájának (ma henyei kápolna) 
harangja hívja az élőket, és siratja 
a holtakat. Anyagi támogatással 
a Regione Et Religione Tamási 
Alapítvány járult hozzá a felújí-
tási munkálatokhoz. A felállított 
harang a holtak lelki üdvéért szó-
lal meg a temetési szertartások 
alkalmával.

Harmincan vehették át kormányablak ügyintéző oklevelüket
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Hirdetmény

Óvodai, bölcsődei 
beiratkozásra

a 2022/2023. nevelési évre vonatkozóan
Tamási Város Önkormányzata, 
mint a Tamási Aranyerdő Óvoda és 
Bölcsőde fenntartója a 2022/2023. 
nevelési évre vonatkozó óvodai, 
bölcsődei beiratkozás időpontját és 
módját az alábbiak szerint határoz-
za meg:

az óvodai beiratkozás időpontja:
2022. május 2. 7.00 és 17.00 óra 

között
2022. május 3. 7.00 és 17.00 óra 

között

Az óvodai beiratkozás helye:
Tamási Aranyerdő Óvoda és 

Bölcsőde – 7090 Tamási, Béri B. 
Á. u. 1-3. Intézményvezetői iroda 

(felső épület)
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges 
dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi 
kivonata, a nevére kiállított szemé-
lyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány, valamint TAJ 
kártyája,
- a szülő személyi azonosító és lak-
címet igazoló hatósági igazolványa.

Az óvodai felvétel:
Az óvoda kötelező felvételi körzete: 
Tamási város közigazgatási területe.
Az óvodai nevelés a gyermek há-
roméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig tart, azonban az óvoda 
felveheti azt a gyermeket is, aki a 
harmadik életévét a felvételétől szá-
mított fél éven belül betölti, feltéve, 
hogy minden, a településen lakó-
hellyel, ennek hiányában tartózko-
dási hellyel rendelkező hároméves 
és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető.
Kötelező beíratni azt a gyermeket, 
aki 2022. augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti. Ameny-
nyiben a szülő nem tesz eleget be-
íratási kötelezettségének szabály-
sértést követ el.
Az óvodai beiratkozás a fenti helyen 
és időpontban személyesen, szóban 
történik, a szükséges dokumentu-

mok bemutatásával. Az óvodai fel-
vételről az óvoda vezetője dönt, aki 
az óvodai felvételi, esetleges átvételi 
kérelemnek helyt adó döntését írás-
ban, a kérelem elutasítására vonat-
kozó döntését határozati formában 
közli a szülővel.
Az óvodai felvétel tárgyában meg-
hozott döntés közlésének határnap-
ja 2022. május 30. Elutasító határo-
zat ellen a kézhezvételtől számított 
15 napon belül nyújtható be jogor-
voslati kérelem Tamási Város Ön-
kormányzatához.

A bölcsődei beiratkozás időpontja:
2022. május 4. 7.00 és 17.00 óra 

között
2022. május 5. 7.00 és 17.00 óra 

között

A bölcsődei beiratkozás helye: 
Tamási Aranyerdő Óvoda és Böl-
csőde – 7090 Tamási, Béri Balogh 
Á. u. 1-3. Bölcsődevezetői iroda 

(felső épület)

A bölcsődei felvétel: 
Bölcsődébe a gyermek húszhetes 
korától harmadik életévének, sajá-
tos nevelési igényű gyermek az ötö-
dik életévének betöltéséig, illetve 
annak az évnek a december 31-éig 
vehető fel, amelyben a gyermek a 
harmadik életévét, a sajátos nevelési 
igényű gyermek az ötödik életévét 
betölti. Ha a gyermek a harmadik 
életévét betöltötte, de testi vagy 
szellemi fejlettségi szintje alapján 
még nem érett az óvodai nevelésre 
és óvodai jelentkezését a bölcsőde 
orvosa nem javasolja, bölcsődében 
gondozható negyedik életévének 
betöltését követő augusztus 31-ig. 
A bölcsődei beiratkozás a fenti he-
lyen és időpontban személyesen, 
szóban történik, a szükséges doku-
mentumok bemutatásával. A böl-
csődei felvételről a bölcsőde vezető-
je dönt, aki döntését szóban közli a 
szülővel.

Települési szövetséghez 
csatlakozott Tamási 

Porga Ferenc polgármester arról tájékoztatta a TE-
OL-t, hogy képviselő-testületi ülésükön az önkor-
mányzat csatlakozott a Hét Határ Határon Átnyú-
ló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében 
Egyesülethez. 

Az egyesület alapvető célja a Kár-
pát-medencében lévő települések 
közötti szorosabb együttműködés 
elősegítése. Ezáltal pedig az Eu-
rópai Unió előírásainak, elvárá-
sainak is megfelelő régiófejlődés, 
az esélyegyenlőség, a versenyké-
pesség növelésének előmozdítása. 
Az egyesület főbb tevékenységei 
közé tartozik a kapcsolattartás a 
tagjaival, a határon túli magyar 
szervezetekkel, az Európai Unió 
és Európa Tanács intézményeivel, 
szerveivel. A pályázati lehetősé-
gek felkutatása, segélyprogramok, 

segélyakciók szervezése, lebonyo-
lítása. A határon átnyúló térségfej-
lesztés segítése, a magyar–magyar 
kapcsolatok mélyítése, illetve a ha-
tár menti térségi együttműködé-
sek fejlesztése, határon túli magyar 
szakemberek, vezetők képzése. 
Az egyesületbe felvételüket kér-
hetik hazánk, Románia, Szerbia, 
Horvátország, Szlovénia, Auszt-
ria, Szlovákia és Ukrajna önkor-
mányzatai. Az egyesület tagjaként 
vagyoni hozzájárulásként tagdíjat 
fizetnek, amelynek mértéke éven-
te öt forint lakosonként. 

Újabb fontos szakaszához ért a 
Tamási Termálfürdő fejlesztése
Három ütemben újul meg Tolna megye legnagyobb termálfürdője, amely során egy 
átfogó fejlesztés keretén belül többek között csúszdaparkkal és új medencékkel is 
gazdagodik – írja a Magyar Építők. 

Folytatódnak a tamási Ability 
Gyógyfürdő fejlesztési munkálatai 
Tamásiban: már keresik a létesít-
mény koncessziós tervező – kivi-
telező - üzemeltetőjét. Tavaly arról 
számolhattunk be, hogy a gyógy- és 
élményfürdő 2011 után újabb jelen-
tős turisztikai beruházásba kezdett 
a Magyar Turisztikai Ügynökség 
(MTÜ) Kisfaludy-programjának 
támogatásával. A program azt tűz-
te ki céljául, hogy a kerekesszékes, 
illetve mozgáskorlátozott vendégek 
minden olyan szolgáltatást igénybe 
tudjanak venni a gyógyfürdőben, 
mint ép társaik.
Azóta a tervezési feladatokat érin-
tő közbeszerzési eljárás lezajlott, 
amelynek keretében a nyertes Ar-
ker Stúdió Építészeti és Kereske-
delmi Kft. elvégezte a felméréseket, 
a koncepció tervek és a tervezési 
program véglegesítését, illetve az 
építési engedélyezési dokumentá-
ció és a tendertervek elkészítését. A 
tervezési feladat kiterjedt a meglévő 
strandfürdő teljes felújítására, mely-
nek során a parkolók, az épületek, 
a medencék, valamint a kiszolgáló 
elemek és szolgáltatások, illetve a 
strand területének a teljes környe-
zete is megújul.

Már keresik a beruházás tervező-, 
kivitelező és üzemeltetőjét

A projekt következő lépéseként a 
tenderen most megjelent a kon-
cessziós hirdetmény is, amely során 
várják az ajánlattételeket. A leírás-
ban felhívják a figyelmet arra, hogy 
a szerződés keretén belül a nyertes 
pályázó kizárólagos jogát és kötele-

zettségét fogja képezni a tervezés, 
kivitelezés és működtetés, valamint 
a gyógyfürdő birtoklása, használata 
és hasznosítása a koncessziós idő-
szak alatt.

A strandfürdő teljes felújítása 
és fejlesztése három ütemben 

valósul meg:

• az I. ütem során elvégzik a szük-
séges helyreállításokat és a kapcso-
lódó korszerűsítési munkálatokat,
• a II. ütemben az I. ütemtől füg-
getlen korszerűsítések és épület-
re kiterjedő kivitelezések zajlanak 
majd,
• a III. ütemben pedig megvalósít-
ják a csúszdapark és medence épí-
tését.
A fenti ütemek továbbá tartalmaz-
zák az engedélyes és kiviteli tervek 
elkészítését, a projekt komplex kivi-
telezését. Az üzemeltetést 180 hó-
napra, azaz 15 évre határozták meg, 
amely akár 60 hónappal is meg-
hosszabbítható.

Egy vizes mászófallal is gazdago-
dik az élménypark

A kivitelezési feladatok kiterjednek 
a közel 3000 négyzetméteres léte-
sítmény főépületének felújítására, 
korszerűsítésére, emellett bontási 
munkákra, új strand épületek lét-
rehozására, a strand környezetala-
kítására, különböző kültéri elemek 
megvalósításával.
A projekt során új napozó stan-
dok és pihenő felületek is létre-
jönnek, ezenkívül a parkot fitnesz 
elemekkel látják el, és egy gyer-
mekjátszótérrel is gazdagodik a 
fürdő. Mindemellett a gyalogos 
felületek is megújulnak. A telek 
déli részén gazdasági kapuval egy 
szerviz utat alakítanak ki az üze-
meltetéshez, de parkolók építése 
is szerepel a feladatok között. A 
medence vizek elvezetésére üle-
pítős rendszert telepítenek, és 
élmény elemként egy vizes má-
szófalat alakítanak ki. A meglévő 
medencék lábmosóit vízforgató-
val látják el, illetve vízgépészeti 
felújítása is megtörténik, a szür-
kevíz ellátás kiépítése mellett.

Új medencéket, valamint egy 
tágas étterem részt is kialakítanak

A strand jelenlegi bejárattal szem-
közti épületének (korábbi strand-
bejárat) részbeni visszabontásával 
egy 569 négyzetméteres vendég-
látó egységet alakítanak ki, fe-
dett és szabadtéri fogyasztótérrel, 
amelyet a fürdő medence teréhez 
csatlakoztatnának egy zárt folyo-
sóval. Emellett a csúszdaparkhoz 
kapcsolódóan további vendéglátó 
helyiségeket terveznek kialakí-
tani. A meglévő termál medence 
is felújításon megy keresztül, va-
lamint új árnyékoló szerkezetet 
kap, a teljes vízgépészeti berende-
zések cseréjével. A meglévő 33-as 
medencét felújítják, a meglévő 
medencén belül egy új, feszített 
víztükrű, 25 méteres medencét ala-
kítanak ki, a csúszdatoronnyal el-
látott csúszdaparkot pedig a jelen-
legi sportpályák területén helyezik 
el, csúszdatorony medencével. A 
fürdő továbbá is megőrzi mozgás-
korlátozott-barát jellegét, illetve a 
gyógyászati- és gyógyfürdő szerep 
nemcsak megmarad, hanem erősö-
dik is a fejlesztések által.
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Minősített Könyvtár címet ka-
pott a Könnyü László Könyvtár 
A magyar kultúra napja alkalmából 2022. január 22-én a Magyar Zene Házában vehet-
te át a Minősített Könyvtári Cím elismerést Czink Judit, a Tamási Művelődési Központ 
és Könnyü László Könyvtár igazgatója, és Nagy Istvánné könyvtári intézményegység 
vezető. A kitüntető címet a TQM szemléletű minőségmenedzsment eszközeinek és 
módszereinek kiemelkedő színvonalú alkalmazásáért kapták, melyet 5 évig viselhet az 
intézmény. Nagy Istvánnéval beszélgettünk.

• Mit jelent pontosan a Minősí-
tett Könyvtár cím?

 – A minőségmenedzsment-
szemlélet folyamatos fejlesztése 
és eszközeinek alkalmazása ma 
már minden könyvtárral szemben 
alapvető elvárás. 2017 decemberé-
ben hirdették ki az EMMI- ren-
deletet a Minősített Könyvtár cím 
és a Könyvtári Minőségi Díj ado-
mányozásáról, amelynek alapján a 
működésük fejlesztéséhez az ön-
értékelést vállaló és elvégző könyv-
tárak pályázatot nyújthatnak be a 
már említett címek elnyerésére. 
A pályázati eljárás lebonyolítója 
a Könyvtári Intézet. Ahhoz, hogy 
könyvtárunk minőségbiztosítá-
si alapon működjön, elsődleges, 
hogy tevékenységünk alapját a 
teljes körű minőségmenedzsment 
(TQM) mint vezetési filozó-
fia képezze.  A könyvtár szakmai 
céljainak megfogalmazásához és 
eléréséhez tudatosan és rendszere-
sen kell alkalmaznunk a szerveze-
ti önértékelést, ezzel megalapozva 
szakmai működésünk és szerveze-
ti kultúránk innovatív, folyamatos 
fejlesztését. A könyvtárak minő-
sítési eljárására a közös értékelési 
keretrendszer (CAF) alkalmazása 
terjedt el. A CAF egy olyan mé-
rési, értékelési eszköz, amellyel a 
szervezet működésének, szervezeti 
kultúrájának a TQM elvei szerinti 
megfelelő állapota értékelhető. A 
CAF azon alapelvekre épül, hogy 
egy szervezet működésének kivá-
lósága az alábbi adottságok meg-
felelő működésétől függ: vezetés, 
stratégia, munkatársak, partnerek, 
folyamatok. Ugyanakkor értékelni 
kell az elért eredményeket a kö-
vetkező kritériumok alapján: ügy-
félközpontú eredmények, munka-
társakkal kapcsolatos eredmények, 
társadalmi eredmények, kulcsfon-
tosságú eredmények. 
• Milyen szempontok szerint zaj-
lott a munka, mely a cím elnyeré-
séhez vezetett?
 – Könyvtári önértékelésünk elvég-

zésekor a fő kritériumok és számos 
alkritérium szerint kellett megvizs-
gálnunk és pontoznunk szakmai 
működésünket. A kritériumrend-
szer nemcsak visszajelzést ad a mi-
nőségi könyvtári munkáról, hanem 
egy jól követhető iránymutatást is a 
stratégiai célok eléréséhez. A Köny-
nyü László Könyvtár napi munká-
jában a 2021. évben lezárt ötéves 
stratégiai ciklus kulcsfontosságú te-
rületeként szerepelt a minőségme-
nedzsment és a Minősített Könyv-
tár címre való pályázat beadása. 
Munkánkat az elmúlt öt évben a 
folyamatos fejlesztés négylépéses 
ciklusa irányította. A tervezés fázi-
sa után következett a megvalósítás, 
ezt követte az ellenőrzés, majd a 
beavatkozás, ha egy munkafolya-
maton szükséges volt javítani. Ez 
a ciklikus feladatvégzés természe-

tesen folyamatos, amelynek kereté-
ben erőforrásainkat eredményekké 
tudjuk alakítani úgy, hogy közben 
értéket teremtsünk. 
• Milyen kollektívával rendelke-
zik a könyvtár, szempont volt-e ez 
is az értékelés során?
 – Egy intézmény sikerességében 

döntő szerepe van annak, hogy a 
dolgozók szeretik-e munkájukat, lo-
jálisak-e a szervezethez. Akkor tel-
jesítenek jól, ha elkötelezettek intéz-
ményük iránt, sajátjuknak tekintik 
annak hosszú távú küldetését, elérni 
kívánt céljait és megfelelően mo-
tiváltak. A minőségmenedzsment 
egyik legfontosabb eszköze a csa-
patmunka. A csapatkohézió alfája, 
a jó közösség alapja, hogy ismerjük 
egymás erényeit, hibáit, erősségeit, 
gyengeségeit, s ezeket elfogadjuk. 
Örömmel mondhatom el, hogy kis 
közösségünk összetartó, innovatív, 
kreatív, jó ötletei vannak a szolgálta-
tásokra, az emberek közötti kapcso-
latépítésre vonatkozóan, és ezeket 
az újításokat kiválóan be tudjunk 
építeni napi gyakorlatunkba. Olyan 
módon, hogy a lehetőségek szerint 
figyelembe vesszük az olvasóink, lá-
togatóink által felmerült igényeket. 
Elmondhatjuk, hogy egy jó csapat-
szellem által vezérelt egészséges al-
kotó légkörben dolgozunk. 
• Mikor került sor a pályázat be-
nyújtására, miket kellett még el-
végezni előtte?
 – Az olvasói igények felmérésére 

különböző módszereket, elége-
dettségi méréseket, összehasonlító 
elemzéseket alkalmazunk. Az ön-
értékelés kritériumainak vizsgálatát 
különböző alapdokumentumokkal 
(küldetésnyilatkozat, jövőkép, stra-
tégiai terv, szabályzatok) és kiegé-
szítő dokumentumokkal (kom-
munikációs terv, munkatervek, 
projektleírások, folyamatleírások, 
igény-és elégedettségi vizsgálatok, 
elemzések, teljesítménymutatók) 

kellett támogatnunk. 2020-ban és 
2021-ben szakmai önértékelést 
végeztünk. Ennek alapján a Mi-
nősített Könyvtár cím elnyerésére 
kiírt pályázatot 2021 júniusában 
nyújtottuk be. A pályázatot első-
ként értékelte a Könyvtári Intézet 
szakmai minősítő testülete. Ezt 
követően két felkért szakértő, Dr. 
Lovász Katalin és Dr. Topár József, 
akik könyvtári, illetve minőségügyi 
szakterületen működnek. Ők hely-
színi látogatást is tettek könyv-
tárunkban. Végül a minisztérium 
minősítő bizottsága hozta meg a 
végleges döntést.  Értékelésük alap-
ján a Könnyü László Könyvtár Mi-
nősített Könyvtár címet nyert, ame-
lyet 5 évig viselhet. Azt követően 
újabb pályázat beadásával meg-
újíthat. A Minősített Könyvtár cím 
rangot jelent a könyvtárak között, 
amelynek viselése kötelességeket is 
ró ránk, egyben iránymutatást ad az 
elkövetkezendő 5 év szakmai tevé-
kenységét illetően  A díjátadón ja-
nuár 22-én Czink Judit igazgatóval  
képviseltük a könyvtáros kollégákat 
is, Eckert Líviát, Czompó Mártát 
és Ignácz Erikát, akiknek ezúton is 
szeretném megköszönni az elmúlt 
időszak kitartó és értékes szakmai 
munkáját.

Idézet a minősítő értékelésből:
„A könyvtár kis mérete és a limi-
tált erőforrások ellenére is igyekszik 
minőségi munkával és szolgálta-
tásokkal Tamási és környékének 
szolgálatában állni. Számos közös-
ségteremtő - és építő tevékenységet 
vállal fel, kiemelkedő a kapcsolata 
a helyi civil közösségekkel és in-
tézményekkel. Jól összeszokott, in-
novációra és fejlődésre fogékony 
könyvtárosok dolgoznak a könyv-
tárban, akik nagyon jó úton járnak 
a minőségbiztosítás fejlesztésében 
és igen elkötelezettek a használók 
minél jobb és hatékonyabb kiszol-
gálásában.”

Vélemény

A minőség útja hosszú és rögös…
A Minősített Könyvtár címmel 
bekerültünk az ország 37 minő-
sített könyvtára közé. Kis csapa-
tunknak az előttünk álló szakmai 
feladatok tekintetében óriási ösz-
tönző erő az, hogy a könyvtári 
szakma „mondta ki”, hogy a mi-
nőség útján a legjobb irányban ha-
ladunk. A jövőre nézve terveink, 
céljaink már körvonalazódtak, 

megvalósításuk során a folyama-
tos fejlesztés elvárásai, a „mindig 
jobbat” elv szerint járunk el to-
vábbra is. Olvasóink felénk ára-
dó figyelmessége, szeretete még 
jobban motivál bennünket, hogy 
igényeikre alapozott minőségi 
szolgáltatásokat nyújtsunk, hiszen 
ez az országos elismerés olvasóink 
érdeme is. 
A minőség útja hosszú és rögös. Az 
elmúlt öt évben teljesen be kellett 
építenünk a mindennapjainkba, 
mondhatnám azt is, hogy rutin-
ná kellett alakítani a minőségme-
nedzsment alapját képező négy-
lépcsős, ciklikus munkavégzést. Ez 
a folyamat pontos dokumentálást 
igényel, tehát ki kellett alakítanunk 
– kis létszámunkra is tekintet-
tel- egy okos dokumentálási stra-
tégiát is. Nagyon szerettük volna 
megkapni ezt a rangot, de ez csak 
összetartó, változtatásra nyitott kö-

zösséggel sikerülhetett. Nagy öröm 
számomra, hogy értékes célok-
kal, hatékony feladatmegosztással 
és egyensúlyban levő szerepekkel 
az elmúlt években a minősítésre 
való felkészülés során csapattá ér-
tünk. Ez a záloga annak, hogy az 
elkövetkezendő öt évben innovatív 
kezdeményezésekkel felkészülhes-
sünk a díj megújítására.

Idén hat könyvtár vette át ezt az 
elismerést. Olyan nagyvárosok 
könyvtárai, mint Győr, Nyíregy-
háza, Gyöngyös, Tiszaújváros, 
Keszthely. Mindegyik könyvtár 
nagy létszámú kollektívával büsz-
kélkedhet, s mellettük álltunk mi, 
négyen, a tamási könyvtárból. Na-
gyon jó érzés volt átvenni az ok-
levelet és nagyon büszke voltam a 
könyvtárunkra, munkatársaimra! 
Esetünkben még azért is öröm-
teli ez az elismerés, mert Tolna 
megyében a Tolna Megyei Illyés 
Gyula Könyvtár után az első váro-
si könyvtárként büszkélkedhetünk 
vele. A címmel 500  000 forint 
jutalom jár, amelynek egy részét 
szakmai kirándulásokra szánjuk. 
Szeretnénk meglátogatni másik 
minősített könyvtárakat és egy 
zöld könyvtárat is, tapasztalatcse-
re, ötletgyűjtés céljából. 

Nagy Istvánné

Nagy Istvánné és Czink Judit a kitüntető címmel
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Tájékoztatás a Vasút utcai hulladék-
feldolgozóval kapcsolatban

A Tamási, Vasút utca 13. szám alat-
ti telephelyen „nem veszélyes hulla-
dék hulladékgazdálkodási engedély 
köteles gyűjtése, hasznosítása, ártal-
matlanítása” ipari tevékenység vég-
zésére kapott telepengedélyt 2020. 
év folyamán a WASTRA GROUP 
Kft., azonban a hulladék begyűjtése 
2021. év első felében felfüggesztés-
re, majd az engedély 2021. október 
4. napján visszavonásra került.
A tevékenység folytatására hulla-
dékgazdálkodási engedélyt kiadó 
Tolna Megyei Kormányhivatal a 
telepengedély visszavonására és a 

hulladékgazdálkodási engedélyben 
foglaltaktól való eltérő tevékenység 
folytatására tekintettel az általa ki-
adott engedélyt 2021. december 14. 
napján visszavonta és meghatározta 
a tevékenység felhagyására vonat-
kozó követelményeket.
Az intézkedés 2022. január 6. nap-
ján véglegessé vált, azt követő 5 
napon belül az Engedélyesnek in-
tézkednie kellett volna a területen 
található összes hulladék megfelelő 
elszállításáról. 
Tekintettel arra, hogy Engedé-
lyes fenti kötelezettségének nem 

tett eleget, a hulladék továbbra is 
a telephelyen áll, a hulladékgazdál-
kodási hatóság megkezdte intéz-
kedését a végrehajtás elrendelésére 
vonatkozóan. A hatóság a szükséges 
eljárás lefolytatását követően kivá-
lasztja a hulladék további kezelés-
re érvényes hulladékgazdálkodási 
engedéllyel rendelkező szerveze-
tet, amely elszállítja és feldolgozza, 
megsemmisíti a hulladékot, végső 
soron az Engedélyes költségére.

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Digitális fejlesztés segíti a térséget 
A térség digitális fejlesztését segítő program indul útjára a Közép-Duna Menti Fejlesz-
tési Ügynökség Nonprofit Kft. (KDMFÜ) és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. együttmű-
ködésében – hangzott el a projektindító szakmai értekezleten.

Első lépésként tíz települé-
sen mérik majd fel a digi-
tális felkészültséget a tele-
pülésszonda segítségével. A 
Közép-Duna Menti Térség 
digitális felzárkóztatását 
segítő program célja a he-
lyi közösség igényeire ref-
lektálva olyan javaslatok 
megfogalmazása, amelyek 
segítségével hatékonyabban 
szervezhető meg a telepü-
lés, illetve a térség szolgál-
tatási rendszere, így például 
a tömegközlekedés, az egész-
ségügy, szociális ellátás, hulladék-
gazdálkodás, energiatermelés vagy a 
turizmus – tudta meg a TEOL Dr. 
Mikulás Brigittától, a Közép-Duna 
Menti Fejlesztési Tanács (KDMFT) 
elnökétől a megnyitót követően. Dr. 
Mikulás Brigitta elmondta, a digi-
tális település index felmérése tíz 
településen, Pakson, Kalocsán, Kis-

körősön, Dunaföldváron, Tamási-
ban, Solton, Sükösdön, Hőgyészen, 
Bölcskén és Tolnán történik meg, 
egy időben. A településszonda ab-
ban segít, hogy az adott települések 
vezetői a fejlesztésekhez átfogó ké-
pet kapjanak a közösségi igényekről, 
a természeti és anyagi erőforrások 
fenntartható használatáról, a kör-

nyezetvédelem, valamint a di-
gitális technológiák nyújtotta 
lehetőségekről. A projektben 
október közepén tizenegyen 
kezdték meg tanulmányai-
kat az Edutus Egyetemen, „a 
digitális térségfejlesztés sza-
kembere” képzés keretében, 
emellett a térség valameny-
nyi, azaz 99 települési ön-
kormányzatának biztosítják 
idén év végétől az Okos Vá-
ros Piactér felülethez történő 
hozzáférést. 

A KDMFÜ együttműködhet 
a Waze Connected Citizens és a 
Google Maps programokkal, en-
nek révén települési szolgáltatások-
ról, látványosságokról és az aktuális 
közlekedési helyzettel kapcsolatos 
információkkal segíti a térséget. A 
társaság emellett okospadok be-
szerzésének támogatásával is segíti 
majd a települések digitalizációját.

A magyar kultúra napjára emlékeztek
A Szabad Ötletek Színháza Wass Albert-estjével ünnepelték január 24-én a tamási 
könyvtárban a magyar kultúra napját. 

Az est az Életem egy nyitott könyv 
volt címet viselte. 2000 tavaszán, 
Budapesten, a XV. Kerületi Újpa-
lotai Közösségi Házban indult el 
a SZ.Ö.SZ. azaz a Szabad Ötle-
tek Színházának története. - Akkor 
még nem tudtuk, hogy egy színhá-
zat indítunk útjára, csak azt tudtuk, 
hogy szeretnénk valami vidám pro-
dukcióban dolgozni, amiben meg-
mutathatjuk magunkat, és örömet 
szerezhetünk a nézőknek – mondta 
Bor Viktor, a társulat vezetője. - Ez 
a produkció a “Karinthy örök…” c. 
előadás volt, amelynek fogadtatása 
olyan pozitív volt, hogy országosan 
is meghirdettük, és célokat kezdtünk 
megfogalmazni: mi lenne, ha ezen az 
úton elindulva további előadásokat 
mutatnánk be? Létrejöttek az “Ör-
kénységek”, “Arany”, “Petőfi”, “Ady”, 
“Radnóti” című irodalmi műsoraink, 
amelyeknek már konkrét célközön-
sége is volt – a felnőtt közönségen 
kívül az általános- és középiskolások. 
Színészeink, s a darabok létrehozá-
sában résztvevők kőszínházi múlttal 
rendelkeznek. A magyar irodalom 
egyik legellentmondásosabb alak-
ja Wass Albert, akiről a hivatalos 

irodalomtörténet sokáig tudomást 
sem vett. Masszív, politikai felhan-
goktól sem mentes kultusz alakult 
ki körülötte mind Erdélyben, mind 
Magyarországon. A társulat há-
rom művészének: Bor Viktor, Szabó 
Zsuzsa és Kósa Dénes tolmácsolá-
sában Wass Albert alakja kelt életre 
január 24-én a tamási könyvtárban. 
Az író életútját, színes egyéniségét 
regényeinek máig aktuális üzenetét 

mély átéléssel közvetítették az elő-
adók. Alkotói életművéből vett idé-
zetek segítségével a hétköznapi em-
berek életén keresztül nyerhettünk 
bepillantást a XX. század sorsfordító 
eseményeibe. Az előadást követően 
Jenei Lajosné olvasott fel egy számá-
ra kedves Wass Albert verset, majd 
az idén 70 éves jubileumát ünneplő 
könyvtár köszöntötte és jutalmazta 
meg leghűségesebb olvasóit. 

IN MEMORIAM Csik Jánosné
Elhunyt az egykori pénzügyi osztályvezető

Szomorú kötelességének eleget 
téve adja hírül Tamási Város Ön-
kormányzata, hogy életének 69. 
évében, türelemmel viselt betegsé-
ge után 2022. január 23-án elhunyt 
Csik Jánosné, született Gili-Kovács 
Aranka, korábbi pénzügyi osztály-
vezető. 
Csik Jánosné 1972-2012. évek kö-
zött megszakítás nélkül a közigaz-
gatásban dolgozott, ez idő alatt fo-
lyamatosan magas színvonalon és 
kiemelkedő pontossággal látta el 
feladatait.
1979. március 16-tól a Tamási Járá-
si Hivatal Pénzügyi, Terv és Mun-
kaügyi Osztályán dolgozott, mint 
költségvetési csoportvezető.
1984. január 1-től a Tamási Váro-
si Tanács VB, majd 1990. október 
1-től a Tamási Városi Polgármesteri 
Hivatal pénzügyi osztályát vezette, 
irányította a költségvetési és adó-
csoport munkáját, 2008-ig.
40 éves közszolgálati jogviszony 
után 2012 októberében vonult 
nyugdíjba.
Az általa településünk javára tel-
jesített kiváló és magas színvona-
lú szakmai munkát, a közigazgatás 

iránti elkötelezettségét és emberi 
tulajdonságait egyaránt elismer-
ve 2009. évben elnyerte a „Tamási 
Város Érdemes Köztisztviselője”, 
2013. évben a „Tolna Megye Kiváló 
Köztisztviselője kitűntető címet.
Csik Jánosnét Tamási Város Ön-
kormányzata saját halottjának te-
kinti, és ezúton is őszinte részvétét 
fejezi ki az egykori köztisztviselő 
családja felé.

Kérdezd ki a papot – 
napok a gimnáziumban

Csibi Imre atya, a katolikus iskola 
püspöki biztosa rendhagyó hittan-
órákat tartott a gimnázium osztá-
lyainak. Ennek keretében a gyerekek 
előre eljuttatták hozzá a kérdéseiket 
és ő őszintén igyekezett minden kér-
dést megválaszolni. A kisebbek per-
sze egészen más jellegű kérdéseket 
tettek fel, mint a nagyok, de az atyá-
nak egyik sem okozott problémát, 
mindegyikre szívesen válaszolt. 

Nagy sikernek örvendett az előadás

A digitális fejlesztési program részeként készülő 
felmérés rövidesen megkezdődik
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Rizner Józsefné,  
Mónika néni emlékére

Minden találkozás búcsúzáshoz ve-
zet, és ez így lesz, amíg világ a vi-
lág. Minden találkozásban benne van 
az elválás szomorúsága, mint ahogy 
minden búcsúban benne van egy kevés 
a találkozás öröméből is. 

/Cassandra Claire/

Rauch Judit

A mostani búcsúban is benne van 
a találkozás kedves emléke, hiszen 
Mónika nénitől kell elköszönnünk, 
aki része volt az életünknek, aki sok 
ember szívében hagyott mély nyo-
mot. 
„Tízéves kisdiákként lettem a tanít-
ványa, s maradtam az mindörökre. 
Nemcsak a szaktárgyait oktatta ne-
künk, de személyes példájával, egész 
lényével nevelt minket. 
Kezdettől fogva éreztem, hogy a 
szívébe fogadott. De ezt nem kivé-
telezéssel, hanem a tőlem elvártak 
növelésével fejezte ki. Számomra 
Ön jelentette a következetességet, a 
biztos szakmai tudást, az egyenessé-
get. S azt is, hogy a tanár is ember.” 
Így emlékezett róla Pápai Zsuzsanna, 
a régi tanítvány búcsúbeszédében. 
Egész életében pedagógus volt. 
Olyan pedagógus, aki nyugdíjazása 
után is tevékeny maradt. „Alapító-
ja volt a 2007-ben létrejött Tamási 
Caritas Egyesületnek is. Munká-
ját önfeláldozóan, lelkiismeretesen, 
mindig a szegények védelmében 
tette. Nagy helyismeretének kö-
szönhetően számtalan alkalommal 
hozta a jelzéseket éhező családok-
ról, gyermekekről, cipő-, ruhahi-
ányról. Nemcsak hozta, vitte is az 
adományokat, időt, fáradtságot nem 
ismerve. Hivatása révén különösen 
a gyermekek álltak közel a szívéhez, 
de koránál fogva az idősebb generá-
ció problémáit is önzetlenül karolta 

fel és képviselte.” /Fellinger Károly-
né/
Nekünk, kollégáknak is jutott belő-
le egy kis szelet. Segített, támoga-
tott bennünket, útmutatást kaptunk 
tőle, szívesen adta át tapasztalatait. 
Mesélt az életéről, tanulókról, akik 
mind egyenként a szívéhez nőttek. 
Élmény volt hallgatni ízes beszédét, 
jó volt látni mindig mosolygós ar-
cát. Szeretetet adott és kapott. Fel-
néztünk rá, tiszteltük tudását, em-
berségét. 
Ő volt a mi Mónika nénink, az igazi 
nagybetűs TANÁR, a kedves em-
ber, akivel öröm volt együtt dolgoz-
ni, együtt lenni.
Köszönjük, hogy megismerhettük, 
hogy tanulhattunk tőle! 
Amikor a régmúlt időkről beszélge-
tünk, róla is megemlékezünk.
De sajnos őt már többet nem hall-
gathatjuk!
„Akadnak drága dolgok, melyek csak 
egy röpke pillanatig léteznek az éle-
tünkben. El kell engednünk őket, hogy 
egy másik égboltot is beragyoghassa-
nak."

/Renée Ahdieh/

Készül a „Kop-Kás” könyv
Ismét a kedves Tamási Táj 
Olvasói segítségét kérem. 
A Kop-Ka Zrt. és jogelődjei-
nek történetét szeretném 
egy kiadványban feldol-
gozni.

Örményi János

Az 1946-ban alapított föld-
műves-szövetkezettől napja-
inkig hosszú és mozgalmas út 
vezetett a megye legnagyobb 
Coop-vállalatáig, a Kop-Ka 
Zrt.-ig. Igen megtisztelő a 
felkérés, hogy a több mint 75 
esztendőt egy könyvbe sűrít-
sem. Bár most még az adat-
gyűjtés időszakánál tartok, 
de már eddig is sok érdekes 
eseménnyel, adattal találkoz-
tam. Igen gazdag a Kop-Ka Zrt.-től 
megkapott, a múlt emlékeit tartal-
mazó dosszié. A Tolnai Népújság 

engedélyével kijegyzeteltem a me-
gyei lap hajdani céges tudósításait. 
Készül a vállalat egykori vezetőinek, 
kiemelkedő dolgozóinak önéletrajzi 
bemutatása. Fotókon követhetjük 
majd egyes üzletek megépülését, 
többszöri átalakítását, nem egy 
esetben tevékenységi körének vál-
tozását. A kereskedelmi vállalat 

mindig kiemelkedően vett részt a 
helyi sport és kulturális csoportok, 
rendezvények, civil szervezetek tá-

mogatásában is.  Gondoljunk csak 
az úttörőzenekar létrejöttére, a ta-
mási lovasnapokra, ahol ma már hi-
hetetlen tűnő, 25-30 ezres közön-
séget kellett ellátniuk étellel, itallal.
A kedves Olvasóktól inkább a sze-
mélyes emlékeket, élményeket, fo-
tókat, dokumentumokat, iratokat 
kívánok gyűjteni, amely a 75 év 

bármely időszakához kap-
csolódik. A kapott anyagot a 
fénymásolása, digitalizálása 
után visszaadom tulajdono-
sának!
Egyúttal megragadom az al-
kalmat, hogy a Tamási Tá-
jon keresztül is köszönetet 
mondjak mindazoknak, akik 
közreműködtek, támogatták, 
s nem utolsó sorban meg-
vásárolták a Tamási Kalen-

dárium 2022-t, amelynek utolsó 
példányai is elfogytak. Mindnyá-
juknak hálásan köszönöm!

Ismét megtartották a hálaadó szentmisét  
A Szent Fábián és Szent Se-
bestyén tiszteletére tartott 
szentmisére január 28-án, 
pénteken este került sor 
a Tamási Római Katolikus 
Templomban. 

Több mint egy évszázada már an-
nak, hogy a Tamási miklósvári 
településrészen lakók segítő szen-
tek közbenjárását kérték. Tragikus 
emlék a múltból, hogy 1875-1876 
telén Tamásiban, és az akkor még 
önálló Miklósváron 144 kisgyer-

mek halt meg diftéria járványban. 
Akadt olyan család, amely mind a 
hat gyermekét elvesztette néhány 
nap alatt. Az akkori esperes plébá-
nos, Siegwart Ignác, valamint az őt 
követő Sissovits János alig győzték 
a temetéseket. A miklósvári teme-
tő felső részén ma is láthatóak a kis 
sírhalom kúpok, ahova a gyermeke-
ket temették. A plébánosok javasla-
tára a tamási és a miklósvári szülők, 
hívek Szent Fábián és Szent Sebes-
tyén vértanuk közbenjárását kérték 
a vész megszüntetéséhez. Imájuk 

meghallgatásra talált, mert elmúlt 
a nagy járvány. Kezdetben mindkét 
településrész, de több éve már csak a 
Miklósváron élők mondatnak hála-
adó misét Szent Sebestyén és Fábi-
án tiszteletére január 20-a környé-
kén, a szentek névnapján. Az elmúlt 
években nagy számban vettek részt 
a szertartáson a miklósvári utódok, 
de már magukénak érzik a később 
odatelepültek is. Az idei évben a 
misére január 28-án került sor, és az 
elmúlt évekhez hasonlóan ez alka-
lommal is megtelt a templom. 

Schenk katonákat állítottak ki a könyvtárban
Schenk Károly által készített játék katonák költöztek a Könnyü László könyvtárba egy 
időre, február 2-án nyílt meg a kiállítás, amely gyerekeket és felnőtteket egyaránt el-
varázsol. 

A magángyűjteményből álló mini 
tárlat megmutatja a mai napig is 
népszerű Playmobil katonákra meg-
szólalásig hasonlító Schenk figurá-
kat. Szerep figurák, amikkel a kisfiúk 
és kislányok is szívesen játszottak 
abban az időben, amikor nehezen 
volt elérhető az eredeti drága játék, 
amit 1974-ben gyermekrajzok alap-
ján Hans Beck álmodott meg. Egy 
kis magyar vállalkozás megvalósítot-
ta a magyar gyermekek álmát, sőt, az 
ismert figurák mellett új elemeket is 
bevezetett. Horváth Csaba, keszt-
helyi gyűjtő kisgyermekkora óta ra-
jong a műanyag Schenk figurákért. 
Egy-egy jelenethez a templomokat, 
várakat ma is gyártják, de csak limi-
tált példányban. Az 1978 és 1995 
között Shenk Károly által gyártott 
játékfigurák ma már szinte csak a 
gyűjtőknél lelhetők fel. A használt 
Schenk darabok gyakran többe ke-
rülnek, mint az eredeti, új, német 
játék. Horváth Csaba amit csak be 
tud szerezni a bolhapiacokon, csere 
útján, arra nagyon vigyáz. Az aszta-
lokon többek között középkori lova-
gokat, Mátyás fekete seregét, török 
csapatot, honvédő huszárokat, wes-
tern falut és indiánokat is láthatunk. 
De nemcsak egyszerűen kiállítva, 
hanem történetbe rendezve, vagy 
egyéb miniatűr kellékekkel kiegé-
szítve az enteriőröket. Mert a közép-

kori várakban is jelen voltak a szürke 
hétköznapok: mondjuk a fal mellett 
hevert az ellátmányhoz szükséges 
zöldséges kosár, egerek szaladgáltak 
az udvaron, a kutya meg épp cson-
tot rágott az eresz alatt. Horváth 
Csaba (aki a civil életben autóbusz-
vezetőként dolgozik) elmondta: fon-
tos számára, hogy életszerűvé, lát-
ványossá tegye a bemutatott (játék)
tereket, melyeket érdemes alaposab-
ban szemrevételezni, hogy minden 
titokra fény derüljön, és hogy a gye-
rekek a saját életükkel kapcsolatban 
is találjanak párhuzamokat. 
A gyűjtő szerint a mostani játékok 
közül kevés olyan van, amiből év-

tizedek múlva „retró” lehet. Meg-
változtak ugyanis a játékkészítés- és 
használat körülményei: manapság a 
virtuális térben zajlik a legtöbb játék. 
A gyűjteménnyel éppen ezért sze-
retne valami kézelfogható és szépen 
kivitelezett dolgot mutatni a gyere-
keknek, mert hiszi, hogy ezek az ér-
tékek nem tűnnek el. 
A legnagyobb öröm nem is a gyűj-
tés, hanem amikor látja a gyerekek 
arcán a mosolyt. Hiába a sok okos-
eszköz és virtuális játék, még min-
dig el lehet varázsolni őket ezekkel 
a régi figurákkal – tette hozzá. A 
kiállítás a tamási könyvtárban feb-
ruár 28-áig tekinthető meg. 

Nagy érdeklődés övezi a kiállítást

A szüvetkezet kollektívája a Fő utcai irodaház előtt
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Használt ruhákat gyűjtöttek az iskolában
A textil újrahasznosítást hivatott támogatni az a program, melyhez a Würtz Ádám Ál-
talános Iskola is csatlakozott. Az intézményben működő diákönkormányzat elhivatott 
az anyagok többszöri felhasználásának népszerűsítése mellett, hiszen nem ez az első 
ilyen akció, melybe bevonják a diákokat.

A Würtz Ádám Általá-
nos Iskola ismét egy olyan 
kezdeményezés mellé állt, 
amely a gyerekek környe-
zettudatosságát hivatott 
erősíteni. Ezúttal a Suli-
zsák program Göncölj a 
Földért alcímmel meg-
hirdetett kezdeményezést 
hozták az iskola falai közé. 
– A diákönkormányzatunk 
vállalása ez, többek kö-
zött azért, mert szeretnénk 
ÖKO iskola lenni a jövő-
ben, szeretnénk ezt a címet 
megszerezni – nyilatkozta a 
megyei televíziónak Benkő Valéria, 
az iskolai diákönkormányzat segítő 
pedagógusa. - Ebben a projektben 
az újrahasznosítás, az újra felhasz-
nálás nagyon fontos, kiemelt feladat. 
Karácsony előtt már elkezdődött a 
gyűjtés, eljuttattuk a szórólapokat 
gyerekekhez, szülőkhöz. Női-, férfi- 
és gyermekruhákat kerestünk első-
sorban, ágyneműket, függönyöket, 
táskákat, és fontos volt, hogy jó ál-
lapotúak legyenek. A gyűjtött ruha-
neműk aztán textilválogató üzembe 

kerülnek, ahol szétválogatják őket. 
A textil újrahasznosításra számta-
lan lehetőség van: a ruhák egy része 
újraviselhető és átalakítható, amik 
pedig erre nem alkalmasak, azok 
felhasználhatóak az építőiparban, 
az autóiparban párnázóanyagként, 
a termelőiparban törlőruhaként, a 
textilszálakból fonal vagy szigetelő-
anyag készül. 
Az iskola diákönkormányzatának 
eddigi munkája során is fontos volt 
az újrahasznosítás népszerűsítése. 

Az elmúlt években számos 
olyan projekthez csatlakoz-
tak, amely erre hívta fel a 
figyelmet. A tavalyi évben 
elemeket és használt telefo-
nokat gyűjtöttek, ebben ki-
emelkedő eredményt is értek 
el, mert a megyében mind-
egyikkel első helyen szere-
peltek. A diákönkormányzat 
pénzbeli juttatást kapott ér-
tük, és most, a ruhagyűjtés 
során is ez lesz a jutalom, 
melyből a diákok különbö-
ző programjait, kirándulásait 
szeretnék finanszírozni. 

 – A tavalyi kampány utóhatásaként 
kihelyeztük a folyosókra a szelek-
tív gyűjtőkukákat, és folyamatosan 
tanítjuk a gyerekeknek, hogy mit, 
hogyan kell szelektíven gyűjteni. 
Igyekszünk nem csak a diákönkor-
mányzati gyűléseken beszélni ezek-
ről a fontos dolgokról, hanem a tan-
órákon is. A jövőben is szeretnénk 
hasonló programokhoz csatlakozni, 
hiszen nagyon fontosnak tartjuk a 
környezetünk védelmét – mondta 
Benkő Valéria.

Az ivartalanítás nem kegyetlenség - gondoskodás
Nagy népszerűséggel zajlik a Tamási Állatvédő Egyesület és a Hundehilfe Ungarn kö-
zös szervezésében zajló ivartalanítási akció a városban. 

Ahogy arról legutóbbi lapszámában 
a Tamási Táj is beszámolt, az akci-
óra jelentkezhet minden Tamásiban 
élő kutyatulajdonos. Kovács Anett, 
a Tamási Állatvédő Egyesület elnö-
ke elmondta: eddig mintegy húsz 
kutya esett már át a műtéten prob-
lémamentesen, és továbbra is várják 
azon gazdák jelentkezését, aki sze-
retnék kutyájukat ivartalaníttatni. 
Gyakran szembesülnek azonban 
azzal, hogy sokakban még mindig 
rengeteg tévhit él az ivartalanítással 
kapcsolatosan. Dr. Firtos Barna ál-
latorvos elmondta: a hím és nőstény 
állatok esetében egyaránt számos 
tényező pozitívan, egyértelműen az 
ivartalanítás mellett szól. - A nega-
tívum főleg néhány tévhithez kap-
csolódik, amelyek miatt úgy gon-
dolom, hogy a tulajdonosok kicsit 
félve ivartalanítják házi kedvencü-
ket. Nincs ok azonban aggodalom-
ra, az ivartalanítás nem komplikált 
beavatkozás, és szükségszerű is. 
Legideálisabb esetben kutyánál és 
macskánál is fél éves korban javal-
lott a műtétet elvégezni. Kutyák 
esetében amennyiben az első tüze-
lés előtt lesz az állat ivartalanítva, 
például az emlődaganat kialaku-
lásának esélye mindössze 0,5 szá-
zalék, az első és a második tüzelés 
között már 8 százalék, a második és 
a harmadik tüzelés közötti pedig 26 
százalék.  
Sokan félnek attól is, hogy ked-
vencük viselkedése megváltozik a 
műtét után. - Az állat viselkedé-
se jellemzően egy kicsit módosul, 
de hangsúlyozom, hogy jó irány-
ba, tehát nyugodtabb lesz és köny-
nyebben kezelhető – magyarázta 
dr. Firtos Barna. - Egy állat szemé-
lyiségét sokkal inkább az öröklött 
tulajdonságok és a környezet szab-

ják meg, mint a szexuális hormo-
nok. Az ivartalanítás nem változ-
tatja meg az alap személyiségüket, 
nem viseli meg őket érzelmileg. Az 
anyagcseréjük kis mértékben vál-
tozhat, érdemes időnként mérni a 
testsúlyukat, így az elhízás az ete-
tés módosításával kiküszöbölhető. 
Annak sincs létjogosultsága, hogy 
a kutyának vagy a macskának egy-
szer legyenek legalább kölykei, és az 
első alom megszületése után ivarta-
lanítsunk. Sőt, az ideális időpont az 
ivartalanítására pont az első tüzelést 
megelőző időszak. Kutyák eseté-
ben minden ivarzási ciklus közben, 
után, ill. vemhes állapotban az im-
munrendszer rendkívül legyengül, 
ekkor másodlagos betegségekkel 
találkozhatunk, például különböző 
felső légúti fertőzések, kennel kö-
högés. Egy alomról való gondosko-

dás rendkívül igénybe veszi a fiatal 
állatot, és figyelembe kell vennünk, 
hogy a nőstény kutya esetében a 
fejlődési ciklus valahol két év pe-
remén tetőzik, tehát azt, hogy egy 
8-9 hónapos állat - mely már ivar-
zik – utódokat szüljön, nem tartom 
etikusnak. Hosszútávon megviseli 
az állatot, akár maradandó károso-
dásokat okozva.  

A Tamási Állatvédő Egyesület to-
vábbra is várja a gazdák jelentke-
zését a tamasiallatvedok@gmail.
com e-mail címre, az alábbi ada-
tok megadásával: a kutya tulajdo-
nosának neve, címe, telefonszáma; 
a kutya ivara, életkora, chip száma. 
Amennyiben a kutya még nem 
rendelkezik mikrochippel, kérik, 
azt külön jelezzék az e-mailben! 

Teljesítették a kívánságát
A tamási rendőrök egy kerékpárra való összeget gyűj-
töttek össze annak a kisfiúnak, aki decemberben egy 
környékbeli településen történt balesetben veszítette el 
édesanyját.

Egy tragédia késztette a rendőrség 
munkatársait arra, hogy segítsenek 
egy Tamási környékén élő gyer-
meknek. A kisfiú egy 2021 novem-
berében történt baleset után néhány 
nappal veszítette el édesanyját. A 
tragédiát követően az egész Tamá-
si Rendőrkapitányság állománya 
megmozdult, és gyűjteni kezdtek 
az árván maradt gyermeknek, aki-
nek álma egy kerékpár volt. Pár 
nap alatt össze is gyűlt a bicikli ára, 
melyet meg is vásároltak. A gyer-
meknek január 26-án az egyik helyi 
kerékpárbolt támogatásával a két-
kerekűn felül közlekedésbiztonsági 
eszközöket is átadtak a rendőrség 
munkatársai.

Kultúra a falak között
A LEP-program keretében 
a Béri Balogh Ádám Kato-
likus Gimnázium, Általános 
Iskola és Óvoda minden 
osztálya részesülhetett a 
kulturális élményekben. 

Fegyveresi Anikó

A Lázár Ervin Program célja, 
hogy minden általános iskolás 
jusson el legalább egyszer isko-
lás évei alatt színházba, operába, 
cirkuszba. Így azok a gyerekek is 
találkozhatnak a kultúra képvise-
lőivel, akik esetleg más körülmé-
nyek között nem juthatnának el 
ilyen helyekre. 
Az 5. évfolyam a kaposvári Csi-
ky Gergely Színház Alíz Cso-
daországban című előadását te-
kintette meg, a hatodikosok a 
Fővárosi Nagycirkuszban voltak, 
a hetedikesek a gimnáziumban 
élvezhettek egy zenés előadást, 
és a nyolcadikosok a Nemzeti 
Színházban voltak a Csongor és 
Tünde című előadás nézői. A fe-
gyelmezett jelenlét, a tágra nyi-
tott szemek, a jóleső duruzsolás 
az előadások után mind azt bi-
zonyítják, hogy megérte, jó ötlet 
volt, érdemes volt. 

Az átadás pillanata

Összesen 1927 kg ruhát gyűjtöttek össze az iskolában

Idén is megjelent a 
rendezvénynaptár

A korábbi évekhez hasonlóan a 
művelődési központ elkészítette 
a város éves rendezvénynaptárát, 
melyhez az intézmény rendez-
vényein túl összegyűjtötték a he-
lyi intézmények, civil szervezetek 
által tervezett olyan programokat 
is, melyek közérdeklődésre tart-
hatnak számot. A tervezett ren-
dezvényeket színes, jól áttekint-
hető, informatív, lapozható online 
programfüzetté szerkesztették és 
közzétették az intézmény hon-
lapján (www.tamasikultura.hu) és 
Facebook oldalán (www.facebook.
com/tamasimuvhaz) is.  Ked-
vük szerint válogassanak a remek 
programok között! 
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2021-es futballősz II.
A 2021/22-es bajnokságok 
őszi szezonjainak végén 
edzőinket kértük fel, érté-
keljék az elmúlt félévet.

Tamási 2009 FC

Megyei I. o, U19 edzők: Gyenei 
Zoltán, Tóh Roland
Gy. Z.: Mielőtt konkrétan az őszi 
szezonra térnénk, néhány gondolat 
az elmúlt évekről. Lassan 9 éve va-
gyunk ezzel a korosztállyal, akiket 
hozunk felfelé az alsóbb, lenti kor-
osztályokból. Az elmúlt években 
folyamatosan veretlenek voltunk, 
listavezetők voltunk, valamint baj-
nokságot nyertünk az U19-es csapa-
tainkkal is. Az őszi szezonra vissza-
térve, jelen pillanatban a 3. helyen 
vagyunk a tabellán. Úgy gondolom, 
hogy ez nem szégyenkezni való tel-
jesítmény. Magát a teljesítményün-
ket az mutatja meg, hogy hány já-
tékost tudunk a felnőtt csapatba 
feladni, beépíteni. Elsődlegesen ez a 
célunk, úgy gondolom, hogy ennek 

maradéktalanul eleget tettünk. Az 
eredményesség remélhetőleg a fel-
nőtt csapatnál, ott lesz a fontosabb a 
későbbiekben.
T. R.: Ellenfeleink közül a Bonyhád 
egy nagyon magas szintet képvisel, a 
Dombóvár is nagyon erős csapattal 
rendelkezik. Úgy gondoljuk a Zo-
lival, a vezetőkkel, hogy ez a har-
madik hely reális. Ősszel azért pár 
pont maradt bennünk. Egy majosi 
döntetlen - az utolsó percben tizen-
egyest hibáztunk-, illetve a Dombó-
vár elleni itthoni meccsünk, abból is 
lehetett volna döntetlen vagy győ-
zelem, de tavasszal majd meglátjuk, 
ez mire lesz elég. A fő cél az, hogy 
a játékosokból minél több fiatalkorú 
játékos a felnőtt csapatba beépüljön, 
és ott játsszon hosszú távon. …és 
TAMÁSI MINDÖRÖKKÉ!
U11, U9 és U7, edző: Bognár Fe-
renc
Összességében - úgy gondolom - jó 
úton haladunk, nagyon sokat fejlőd-
tünk, egyre több játékos jön hozzánk 
és egyre többen vagyunk. Az U11-es 

korosztály nagyon sokat fejlődött. 
Amikor elkezdődött a Bozsik prog-
ram, akkor még a B csoportba kerül-
tünk, most azóta már felkerültünk az 
A csoportba a Bonyhádhoz, a Ka-
kasdhoz és a Majoshoz, ahol a listán 
nem vagyunk gyengébbek és nagyon 
szép eredményeket érünk el. Az U9-
es korosztálynál több fajta játékrend-
szer van. A kétkapus kispályás rend-
szer az kézilabda nagyságú játéktéren 
folyik, melyben nagyon jól szerepe-
lünk, de a négy kapus rendszerben 
(Funinho) is jól játszik a korosztály. 
A legkisebb, U7-es korosztályban 
pedig úgy gondolom, a megyében az 
egyik legjobbak vagyunk. Van átjárás 
az egyes korosztályok között, arra van 
lehetőség, hogy a fiatalabbak idő-
sebb korosztály csapatában játszanak. 
Vannak olyan játékosaim, akik sok-
kal fiatalabbak, mint ahol játszanak. 
Akadnak 7-8 éves játékosok, akik az 
U11-ben játszanak, és vannak, akik 
az U11-ből már feljebb játszanak az 
U13, U14-be, és van ovis korosztályú 
is, aki már az U7-ben szerepel.

Crossfit nyílt edzést tartanak
Az Aranyszarvas KHSE 
2022. február 22-én nyílt 
edzést tart minden érdek-
lődő számára.

Kőváry Réka

Várjuk azokat, akiket nem érde-
kel a táncitánci és az ugribugri, 
ugyanakkor szabadidejükben  
mozogni szeretnének. Várjuk 
azokat, akik szeretnének tenni 
az egészségükért, ugyanakkor 
munka után nem akarnak már 
a párjuktól, gyermeküktől külön 
lenni, nálunk párban, családos-
tól is lehet jönni edzésre, nemre, 
életkorra való tekintett nélkül. 
Várjuk azokat, akik el akarnak 
otthonról munka után egy kicsit 
szabadulni, és egy más közegben és 
közösségben lenni, és végre tényleg 
elkezdeni sportolni járni a sok tervez-
getés után. 
Amit nálunk talál, aki eljön nyílt 
edzésünkre február 22-én 18 órára a 
Tamási Sportok Háza judo edzőter-
mébe, az az egyénre szabott, egyéni 
terhelhetőségi szintnek megfelelő 
edzés munka egy családias közös-
ségben. Crossfit jellegű edzéseinken 

különböző állomások vannak, ahol 
adott feladatokat hajt végre  min-
denki a saját tempójában. A külön-
böző állomásokon kisebb nagyobb 
gépek vagy eszközök segítik az edzés 
munkát: evezőgép, lépcsőzőgép, me-

dicinlabda dobás labda trambulinra, 
rope workout (gyakorlat kötéllel), ha-
rangsúly, clubbell, futógép stb. Min-
den egyes állomáson a résztvevők az 
edzésvezető által meghatározott időt 

töltenek el, majd szintén megszabott 
pihenő idő után a következő állomá-
son folytatják tovább az edzésüket.
Mindenkit várunk, aki már minden 
Tamásiban elérhető programot ki-
próbált: vásárlás, csajozás, pasizás, 

kutyasétáltatás és még mindig unat-
kozik, az február 22-én minden-
képp tegyen egy próbát valami új 
kipróbálásával! 
Edzés vezető: Szőts Gábor, több-
szörös grappling világbajnok, aiki-
do, birkózás, grappling, testépítés és 
fitnessz edző
Edzés időpontok: kedd-csütörtök 
18:00-19:00.
A program a Nemzeti Együtt-
működési Alap és a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt. támogatásá-

val valósul meg. Az edzésekre csak 
gyerekek egy családból nem tudnak 
bekapcsolódni, gyermekek számá-
ra gyermekcsoport foglalkozások 
ugyancsak kedd-csütörtök 17:00-
18:00-ig zajlanak.

Elkezdték az alapozást 
a súlyemelők

A Tamási Koppány Sport-
egyedület sportolói gőz-
erővel készülnek az előttük 
álló feladatokra. Bachmann 
Béla, az egyesület elnöke 
vázolta terveiket a 2022-es 
évre.

- A 2022-es évre megkezdtük az 
alapozást, bízva abban, hogy mind 
a hazai és a nemzetközi versenye-
ket is megrendezik – mondta Bach-
mann Béla. - A belföldi erőpróbák 
közül február 26-án már szeretnénk 
itthon minősítő, Tolna Megye Baj-

nokságot rendezni. Ahogy az meg-
szokott, szeretnénk ott lenni minden 
korosztályos bajnokságon. Beadtuk 
a pályázatot a szeptemberi Junior 
OB rendezésre is. Két kontinens-
viadal is szerepel a naptárunkban, 
augusztusban Masters EB-t, októ-

berben Junior 
EB-t rendeznek. 
A legeredmé-
nyesebb Fenyő 
Dániel a junior 
válogatott keret 
tagja, Daninak a 
márciusi Savaria 
Kupa már válo-
gató lesz a Ju-
nior VB-re. Ver-
senyzőink már 
nagyon várják a 
lehetőségeket, 
hogy a nemzet-
közi versenye-
ken is tudjanak 
bizonyítani a 
hazai nemze-
ti bajnokságok 

mellett. Szeret-
nénk, ha több lehetőségünk lenne 
a támogatásokat illetően. Nem volt 
könnyű a 2021-es év, pont a vírus 
közepette sokan lemorzsolódtunk, 
de akik kitartottak és velünk ma-
radtak, a „kemény mag”, ők lelke-
sen és tudatosan állnak hozzá. Az 
idei évben is számos megmérettetés, 
rangos verseny várja a sportolókat – 
zárta szavait Bachmann Béla. 
2022 januártól a Tamási Kop-
pány SE szeretettel várja új tag-
jait! Bővebb információ személye-
sen Bachmann Béla szakedzőnél, 
aki egyúttal köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik bármilyen mó-
don hozzájárultak a Tamási Kop-
pány Sportegyesület és a Súlyemelő 
Szakosztály működéséhez, az ifjú-
ság sportolásához.

Nyílt napra várják a sportolni vágyókat

Részvétel a Karácsony Kupán

Tolna megyei sikerek is születtek a pályázaton 
2021-ben ismét hétszáz millió forint összértékű támo-
gatást oszthatott szét a katasztrófavédelem a Magyar-
országon működő önkéntes tűzoltó egyesületek és az 
önkéntes mentőszervezetek között a központi költség-
vetés fejezeti kezelésű előirányzata terhére. 

A Tolna megyében sikeresen pá-
lyázó szervezetek december 21-én 
vehették át a pályázaton elnyert 
eszközöket.  A rendezvényen Dr. 
Balázs Gábor tűzoltó dandártá-
bornok, a Tolna Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság igazgatója 
köszöntötte a résztvevőket, majd 
kiemelte: a megyében 22 tűzoltó 
egyesület, 3 önkormányzati tűz-
oltóság és 5 önkéntes mentőszer-
vezet nyert az idei esztendőben 
forrásokat eszközök beszerzésére 

és képzésekre.   A BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
és a Magyar Tűzoltó Szövetség által 
koordinált pályázati lehetőség évről 
évre biztosítja az egyesületek kiszá-
mítható fejlődését, jelentős szerepet 
játszik abban, hogy folyamatosan 
erősödni tud az együttműködés a 
hivatásos és az önkéntes szerveze-
tek között. A tűzoltó egyesületek az 
elmúlt évben csaknem nyolcezer-
négyszáz eseménynél támogatták a 
katasztrófavédelmi szervek munká-

ját. A pályázaton nyert mentő tűz-
védelmi felszerelések az önkéntes 
tűzoltóságoknál közvetlenül szol-
gálják a megye lakosainak védelmét. 
Az eszközök és a képzés nagymér-
tékben segíti az egyesületi tűzoltók 
elsődleges beavatkozásának haté-

konyságát, biztonságossá-
gát és szakszerűségét.   Dr. 
Horváth Kálmán, Tolna 
megye kormánymegbízott-
ja személyesen köszöntötte 
a sikeresen pályázó egye-
sületek képviselőit. A kor-
mánymegbízott elmondta, 
hogy a tűzoltó egyesüle-
tek és a mentőszervezetek 
támogatása és fejlesztése 
nagyon fontos.  A tűzoltó 

egyesületi tevékenység több mint 
150 éves múltra tekint vissza az 
országban. Tolna megyében is szá-
mos régi, nagy hagyománnyal ren-
delkező tűzoltó egyesület létezik, 
melyek tűzvédelmi szerepe az adott 
településen meghatározó.  Minden 

elismerést megérdemelnek azon 
embertársaink, akik önzetlenül – 
akár szabadidejükben, más munká-
juk mellett – segítséget nyújtanak a 
bajbajutottaknak.  A kormánymeg-
bízott szerint Tolna megyének is 
rendkívül hasznos az, hogy az egye-
sületek ezekkel a támogatásokkal 
fejleszteni tudják tudásukat és esz-
közparkjukat.  Több Tolna megyei 
önkéntes tűzoltó egyesület mellett 
a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület is a sikeresen pályázók kö-
zött van. A Tamási Önkormányzati 
Tűzoltóság 3 931 920 forint érték-
ben nyert a pályázaton, 12 garnitúra 
R13 típusú két részes bevetési vé-
dőruházatot, melyek azonnal szol-
gálatba álltak a tűzoltóságon.
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18 – 22. TELEFON: 74/ 471 – 211, 74/ 471 – 050, 74/ 471 – 040. FAX: 74/ 471 – 327 ELŐJEGYZÉS: 74/ 470 – 798.
RÖNTGEN SZAKRENDELÉS
HÉTFŐTŐL – PÉNTEKIG 8.00 – 13.30  

LELETKIADÁS: NAPONTA 10.00 ÓRÁTÓL. 
ULTRAHANG

HÉTFŐTŐL – PÉNTEKIG 9.30 – 13.30 
BEUTALÓ, ÉS ELŐJEGYZÉS KÖTELES
TELEFON: 74/ 471 – 040 / 130 MELLÉK

Előjegyzés: minden nap 74/471-040/130 mellék
LABORATÓRIUM

HÉTFŐTŐL – PÉNTEKIG 7.00 – 9.30
LELETKIADÁS: NAPONTA 11.00 – 13.30

Előjegyzés: 74/ 471 – 040/118 MELLÉK
NŐGYÓGYÁSZAT

KEDD: DR. LAKATOS LÁSZLÓ 
10.00 – 15.00      30 FŐT LÁT EL!

CSÜTÖRTÖK: DR. ZELCSÉNYI LÁSZLÓ  
10.00 – 14.30      25 FŐT LÁT EL!

PÉNTEK: DR. BENCZE ZOLTÁN  
9.00 – 13.00       30 FŐT LÁT EL!

Előjegyzés: A hét minden napján, 74/ 470-798
BEJELENTKEZÉS CSAK A RENDELÉS NAPJÁN 

ONKOLÓGIA 
HÉTFŐ: DR. TÓTH LAJOS   9.00 – 13.30

CSÜTÖRTÖK: DR. ANTALFFY ZSOLT   9.00 – 13.30 
– ELŐJEGYZÉS KÖTELES!

Előjegyzés: A hét minden napján, 74/ 470-798
PSZICHIÁTRIA
DR. LÁNYI ILDIKÓ

HÉTFŐN, PÉNTEKEN: CSAK GYÓGYSZERIRATÁS   
8.00 – 14.00

KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK: 8.00 – 14.00
Telefon: 74/ 470-050/135 mellék

NEUROLÓGIA
DR. RADNAI PÉTER – BEUTALÓVAL, ELŐJEGY-

ZÉS KÖTELES!
KEDD: 11.00 – 15. 00
PÉNTEK: 8.00 – 13.00

Előjegyzés: A hét minden napján, 74/ 470-798
KARDIOLÓGIA

DR. BERECZKI MÁRIA – BEUTALÓVAL, ELŐ-
JEGYZÉS KÖTELES!
PÉNTEK: 8.00 – 14.00

Előjegyzés: Hétfőn 8-12 óráig, Csütörtökön: 8-12 óráig 74/ 
471-050/112 mellék

BELGÓGYÁSZAT 
DR. ÜRÖGI ÉVA - BEUTALÓVAL, ELŐJEGYZÉS 

KÖTELES!
KEDDEN, SZERDÁN: 8.00 – 14.00 

Előjegyzés: Hétfőn 8-12 óráig, Csütörtökön: 8-12 óráig 74/ 
471-050/112 mellék

FIZIOTERÁPA
HÉTFŐTŐL – PÉNTEKIG 8.00 – 14. 00 - BEUTALÓ-

VAL, ELŐJEGYZÉS KÖTELES!
Előjegyzés: Hétköznaponként 11 óra után 74/ 471-050, vagy 

Facebookon is lehetséges a „Fizioterápia, és Gyógytorna” oldalon.
UROLÓGIA 

DR. SIPOS BÉLA
HÉTFŐ, PÉNTEK: 8-30 – 13.00

Előjegyzés: A hét minden napján, 74/ 470-798
BŐRGYÓGYÁSZAT
ELŐJEGYZÉS KÖTELES!

SZERDA: DR. VARGA TAMÁS   9.00 – 15. 00 

PÉNTEK: 9.00 – 15.00
Előjegyzés: A hét minden napján 74/ 470-798

SZEMÉSZET:
DR. KIRÁLY ANDREA - ELŐJEGYZÉS KÖTELES!

HÉTFŐTŐL – PÉNTEKIG: 8.00 – 13.30
Előjegyzés: A hét minden napján, 74/ 470-798
SEBÉSZET, TRAUMATOLÓGIA:

HÉTFŐTŐL – PÉNTEKIG: 9.30 – 13.30
Előjegyzés: A hét minden napján, 8.00-9.30 ig 74/470-

040/131 mellék
ORTOPÉDIA: 

SZERDA: DR. CSEH EDIT 9.30 – 13.30 BEUTALÓ-
VAL, ELŐJEGYZÉS KÖTELES!

CSÜTÖRTÖK: DR. TÓBI ZOLTÁN 8.00 – 11.30 BE-
UTALÓVAL, ELŐJEGYZÉS KÖTELES!

Előjegyzés: A hét minden napján, 74/ 470-798
FÜL-ORR GÉGÉSZET:

HÉTFŐ: DR. ELHAG AHMED MOHAMED 8.00 – 
13.00

SZERDA: DR. DÁVID TIBOR: 9.00 – 13.00
Előjegyzés: A hét minden napján, 74/ 470-798, vagy a szak-

rendelésen, hétfőn, és szerdán 11.00-14.00-ig.
TÜDŐGONDOZÓ: 

DR. LÉVAI KATALIN
KEDD: Betegfelvétel 10.00 órától

SZERDA: Betegfelvétel 10.00 órától
DR. RAKVÁCS MARIANNA

CSÜTÖRTÖK: Betegfelvétel 10.00 órától
Előjegyzés: A hét minden napján, 74/ 470-798

TÜDŐSZŰRÉS - 
MUNKAALKALMASSÁGI:

ELŐJEGYZÉS KÖTELES!
KEDD: 8.00 – 9. 00 

CSÜTÖRTÖK: 8.00 – 9. 00
Előjegyzés: A hét minden napján, 74/ 470-798

SPORTORVOS: 
HÉTFŐ: 12.00 ÓRÁTÓL 

ELŐJEGYZÉS KÖTELES!  30/ 650 – 6970
GYÓGYTORNA: 

HÉTFŐ, PÉNTEK: 7.00 – 16.00
ELŐJEGYZÉS: 

ILLÉS ESZTER 20/ 445 – 6628, és 
Facebookon is a „Fizioterápia, és Gyógytorna” 

oldalon.

FOGÁSZAT 
DR. PÁRKÁNYI KRISZTINA 

HÉTFŐ, SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTE-
KEN: DÉLELŐTT. KEDDEN: DÉLUTÁN

DR. JUHÁSZ-SCHLATTER 
BERNADETTE 

HÉTFŐ, SZERDA, CSÜTÖRTÖK: DÉL-
UTÁN

KEDDEN: DÉLELŐTT

HÁZIORVOSOK 
DR. CSENDES LAJOS

KEDD, CSÜTÖRTÖK: 8.00 – 12.00
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK: 13.00 – 16.00

DR. TÍMÁR TIBOR
KEDD, CSÜTÖRTÖK: 8.00 – 12.00

HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK: 13.00 – 16.00

DR. SZATMÁRI LÁSZLÓ
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK: 8.00 – 11.00

KEDD, CSÜTÖRTÖK: 11.00 – 13.00 
Receptírás Kedden: 8.00-11.00-ig

DR. SÉLLEY KÖRZET
HÉTFŐ, PÉNTEK: 11.00 – 13.00

KEDD: 11.00 – 13.00 Receptíratás: 8.00-11.00-ig
SZERDA, CSÜTÖRTÖK: 11.00 -13.00

Telefon: 74/ 673-000

GYERMEKORVOSOK 
DR. RÁTKAI ILDIKÓ

HÉTFŐ: 8.00 – 11.00   14.30 – 15.30
SZERDA: 8.00-9.00 és 14.30-15.30, csecsemőtanácsadás: 

9.00-11.00-ig
KEDD, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK: 8.00 – 11.00

TELEFON: 30/ 864 – 9765

DR. BARTALOS PETRA
HÉTFŐ, KEDD: 8.00-9.30-igy csecsemő gondozás

CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK: 8.00 – 11.00
SZERDA: 12.00 – 15.00

TELEFON: 70/ 561 – 9349, 74/ 674-256.

ÜGYELET 
MINDEN NAP 

16.00 ÓRÁTÓL – REGGEL 8.00-IG
VEHETŐ IGÉNYBE. 

ÜNNEPNAPOKON ÉS HÉTVÉGÉN 
8.00 – 8.00

TELEFON: 74/ 405-300
AZ ÜGYELET CSAK SŰRGŐS ESETBEN VEHETŐ 
IGÉNYBE. A SŰRGŐSSÉG FOGÁLMÁT A 52/2006. 

(XII. 28.) EüM RENDELET MELLÉKLETE EGYÉR-
TELMŰSÍTI. 
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