
A Házasság hetét ünnepelték 
Tamásiban 

Közel két évtizede Angliából in-
dult el a kezdeményezés, amely 
Valentin-nap környékén min-
den évben egy hétig a házasság 
és a család fontosságára kívánja 
irányítani a figyelmet. 

 ¬ 5. oldal
90. születésnapján köszöntöt-
ték Deák Istvánt

A Gyulaj Erdő és Vadgazdaság 
nyugalmazott igazgatójának, 
Deák Istvánnak a 90. születés-
napja alkalmából tartottak egy 
meglepetés partyt a részvény-
társaság munkatársainak képvi-
seletében jelenlévők az Óbíródi 
vadászházban február 3-án. 

 ¬ 4. oldal
Remek hangulatban telt az 
idei svábbál

A Tamási Német Nemzetiségi 
Önkormányzat február 19-én 
tartotta meg hagyományos 
rendezvényét, az itt élők köré-
ben mindig népszerű svábbált. 

 ¬ 6. oldal
Négy tamási aranyérem a Tol-
na Megye Bajnokságon 

A Tolna Megye Bajnoksággal a 
Tamási Koppány Sportegyesü-
let súlyemelőinek is megkezdő-
dött a versenyszezon.

 ¬ 7. oldal

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósult projekt révén egy új kulturális, közösségi tér alakult a vá-
rosban; hasznos találkozóhelyévé, a kulturális rendezvények, valamint a városban működő civil egyesületek, egyéb szerveződések új 
otthonává válik a régi, kihasználatlan épület.

 ¬ 2. oldal
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Átadták a Zöldpont és Civilházat TamásibanA tartalomból

Felidézték az akkori eseményeket
A kommunizmus áldozatainak emléknapján, február 25-én gyűltek össze az emlékezni 
kívánók a Würtz Iskola falán található emléktáblánál. 

Beszédet mondott a város polgár-
mestere, Porga Ferenc, aki K. Né-
meth András Ellenforradalom 
vörösterror, fehérterror című kiad-
ványából ismertette az akkori, ta-
mási eseményeket. 
1919 májusában a tamásiak is meg-
elégelték a vörös hatalom erőszakos 
fellépését: azt, hogy erőszakkal elvet-
ték a parasztoktól a húst, a lisztet, a 
zsírt, elhajtották állataikat. Hertelen-
dy Ignác csendőrszázados és Freyler 
Károly járási tisztiorvos vezetésével 
fegyvert ragadtak és fellázadtak. Egy 
kisebb tűzharcot követően, rövid 
idő alatt és viszonylag békés eszkö-
zökkel átvették a hatalmat, leváltva 
a helyi direktórium vezetőit. Az el-
lenforradalom győzelmét követően 
valószínűleg közvetlenül Kun Béla 
adott parancsot a felkelés leverésére. 
A 44. vörös dandárt egy dombóvári 

vasutasokból és pécsi bányászokból 
álló egységét vezényelték Tamásiba, 
hogy rendet csináljanak. A vörösök 
közeledésének hírére félreverték a 
harangot, majd a település főterén 
nagy tömeg gyűlt össze. Rövide-
sen heves utcai harcok törtek ki, két 
védő Budán, egy pedig a Várhegy 
alatti részen kapott halálos lövést. A 
visszaemlékezések szerint a felkelők 
gyengén voltak felszerelve, a vadász-
puskákon kívül legfeljebb a vasvil-
lákban bízhattak, ráadásul hiányzott 
a kellő irányítás, míg velük szemben 
katonaviselt parancsnokok látták el a 
vezetést. Az ellenállók végül belátták 
a helyzet reménytelenséget és meg-
adták magukat. A támadók több-
ségét elfogták és börtönbe vetették 
őket.
Június 1-én, a vörös különítménye-
sek, rövid tanácskozás után, minden 

törvényes keretet mellőzve a felkelés 
három résztvevőjét, Berta Pál mészá-
rost, Hörich Imre asztalosmestert és 
Madarász József rendőrt halálra ítél-
ték. A nyilvános kivégzést, amelyre 
a mostan Würtz iskola udvarán, il-
letve a templom és az iskola közöt-
ti részen került sor, a Fabik-csoport 
három tagja hajtotta végre, az áldo-
zatokat az akasztás előtt még bru-
tálisan összeverték. A holttesteket 
elrettentés végett a kötélen hagyták, 
fejük fölé vörös táblára pedig a kö-
vetkezőket írták: „Így pusztul el a 
proletárság minden ellensége.” Elő-
ző nap golyó általi halára ítéltlék és 
kivégezték Kiss A. József napszá-
most, aki a felszólítás ellenére nem 
tette le a fegyvert. 
A megemlékezés a 2002. június 
1-jén elhelyezett új emléktáblánál 
koszorúzással zárult.

Több cég növelte 
árbevételét 

Tíz-harminc százalék-
kal növelte árbevételét 
több építőipari cég Tol-
na megyében, az MTI ál-
tal megkérdezett cégve-
zetők 2022-ben további 
növekedést várnak. 

A tamási Tam Bau Kft. 2021-ben 
az előző évi 2,18 milliárd forintról 
2,95 milliárd forintra növelte ár-
bevételét - mondta Kólya József 
ügyvezető igazgató. A kft. építő-
mesteri üzletága másfél milliárd 
forintos bevételt ért el közintéz-
mények, csapadékvíz-elvezetők, 
üzemcsarnok építésével. A 95 fős 
cégnél egy jelenleg zajló projekt-
ben 270 millió forintos kormány-
támogatással fejlesztik az előre-
gyártott elemek technológiáját. Az 
ügyvezető hozzátette: 2022-ben is 
kétszámjegyű, de a tavalyi mértéket 
el nem érő árbevétel-növekedésre 
számít. A szintén tamási Topa és 
Társa Kft. fél milliárdról 700 millió 
forintra növelte árbevételét, amely 
2019-ben még bőven meghaladta 
az egymilliárd forintot. Topa Ist-
ván ügyvezető igazgató elmondta, 
hogy 2020-ban az 50 alkalmazottal 
működő kft.-nek a koronavírus-
járvány miatt csökkentek a meg-
rendelései, az elmúlt évben viszont 
több jelentősebb közbeszerzést, 
köztük a bonyhádi rendőrkapitány-
ság felújítását nyerték el. A cégnek 
2022-re 300-350 millió forintos 
megrendelésállománya van, az ár-
bevételt 700 millió és egymilliárd 
forint közé tervezik - tette hozzá.

Az emlékezők koszorúikat is elhelyezték az emléktáblánál
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Átadták a Zöldpont és Civilházat Tamásiban
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósult projekt 
révén egy új kulturális, közösségi tér alakult a városban; hasznos találkozóhelyévé, a 
kulturális rendezvények, valamint a városban működő civil egyesületek, egyéb szerve-
ződések új otthonává válik a régi, kihasználatlan épület. 

Porga Ferenc, a város polgármes-
tere az átadón felidézte: évtizede-
kig ezen a helyszínen működött a 
Kop-Ka ÁFÉSZ zöldség- és gyü-
mölcs felvásárlója, majd tésztagyár-
ként funkcionált rövid ideig. Több 
mint 20 évig állt üresen az épület, 
az önkormányzat néhány évvel ez-
előtt vásárolta meg, állapota fo-
lyamatosan romlott ebben az idő-
szakban. Tulajdonképpen az utolsó 
pillanatban sikerült megmenteni az 
enyészettől, új köntösbe öltöztetni, 
új feladattal felruházni, így nagy 
öröm, hogy átadhatják a Zöldpont 
és Civilházat március 3-án délután. 
Pont, vagyis találkozási hely, iga-
zi közösségi pont, amit az itt élők 
végre használatba vehetnek. Ez az 
épület alapvetően közösségi és kul-
turális célokat fog szolgálni. Ren-
dezvényközpont, szolgáltatóház és 
szabadidős létesítmény is lesz egy-
ben – ismertette a polgármester.
Az Európai Unió közel 285 mil-
lió forint összegű, vissza nem térí-
tendő támogatással járult hozzá a 
tamási „Zöldpont és Civilház” lét-
rehozásához a Deák Ferenc utcai 
használaton kívüli, leromlott álla-
potú épületben. A projekt alapve-
tően közösségi és kulturális célo-
kat szolgál, hiszen otthont teremt 
a civil egyesületek számára, hogy 
megtartsák üléseiket, rendezvé-
nyeiket. A fejlesztés megvalósulá-
sával így közösségi célokat kiszol-
gáló épület alakult ki. Az átadott 
épület kiváltképp fontos a városi 
civil szervezetek számára, hiszen 
ez idáig nem volt olyan hely, ahol 

rendszeresen meg tudták volna 
tartani találkozóikat. Mindemel-
lett lehetőséget kapnak a művé-
szeti iskola, általános iskola, gim-
názium vagy szakképző iskola 
diákjai tanórákon felüli ismeretek 
elsajátítására, gyakorlására is.
Az új épületben helyet kapnak a 
civil egyesületek irodái, egy ren-
dezvényterem (konferenciaterem), 
infópont, kültéri és beltéri alkotó-
műhelyként és kézműves foglal-
koztatóként funkcionáló helyisé-
gek, vizesblokkok, raktárhelyiség, 
felújított belső udvar. A népi épí-
tészet hagyományos anyaghaszná-

latának megőrzésével, gyakorlá-
sával és modern stílusban történő 
újraalkalmazásával újították fel az 
épületet.
Az ünnepélyes átadón részt vett 
Süli János, a térség országgyűlési 
képviselője, tárca nélküli minisz-
ter, valamint Fehérvári Tamás, a 
Tolna Megyei Közgyűlés elnöke 
is. Beszédükben kiemelték, hogy 
az újonnan átadott épület a város 
közösségi életének színfoltja lesz, 
jó időtöltést, hasznos és tartalmas 
programokat kívántak a tamásiak-
nak.

Interjú
Tamási a térség motorja lett

Majd tucatnyiszor voltam az elmúlt időszakban Tamásiban. Nemcsak a kíváncsiság vezetett, hanem a közös felelősség, hogy a város vezetőivel tett 
ígéreteinket megvalósítsuk – mondta Süli János országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP), miniszter, amikor arról kérdeztük, mit mutat az elmúlt 
négy év mérlege. Hozzátette: azt vállaltuk közösen, hogy a múlt hagyatékával, az elmaradottsággal és a munkanélküliséggel küzdő várost a térség 
motorjává fejlesztjük. Mostanra a sokmilliárdos pályázati fejlesztési forrással fontos állomáshoz érkeztünk! Vannak stabil alapok.

• Melyek ezek?
 – Kiszámítható, innovatívan fej-

lődőképes Tamási gazdasága. Ez 
azért fontos, mert ha munka van, 
minden van. Most már nem a mun-
kanélküliséggel, hanem a munka-
erőhiánnyal küzdünk. A város két 
legnagyobb foglalkoztatója a Sig-
nify Hungary Kft. (a volt Philips, 
lámpagyár) és a Tamási Hús Kft. 
Ez a két nagy cég nemcsak orszá-
gosan is ismert, hanem együtt több 
mint ezer embert foglalkoztat. Az 
elmúlt időszakban a Tamási Hús, a 
Garzon Bútor Zrt., a gépjármű al-
katrészeket gyártó FHL Björn Kft. 
és a Ramivo Kft., amely fémfeldol-
gozással foglalkozik, komoly kor-
mányzati támogatásban részesült, 
ez pedig jelentősen növeli a vállal-
kozások versenyképességét. És még 
sorolhatnánk.
• Erre a fejlesztés-sorra már az 
úgynevezett új magyar gazdaság 
részeként került sor?
 – Igen, hiszen az április 3-i parla-

menti választásnak is az a tétje, hogy 
marad-e az új, munka alapú, teljesít-
ményre figyelő gazdaság, vagy visz-
szatérünk a régi, úgynevezett elosz-

tás-alapú gazdasághoz, amikor a 
javak, megfelelő gazdasági növe-
kedés híján egyszer csak elfogy-
tak, s lehetett könnyű pénzért, 
hitelért menni a bankokhoz, de 
azt meg valakinek vissza kellett 
fizetni. 2010 után mi voltunk 
azok, aki ezt visszafizettük! Ezt a 
jövőben nagyon nem szeretnénk! 
A város és a helyi vállalkozások 
vezetőivel együtt kidolgoztunk 
egy feszített tervet, hogy a tele-
pülés valóban befektető- és vál-
lalkozóbarát legyen.
• Mit jelent ez a gyakorlatban?
 – Sok mindent! Már nem elég, 

hogy a város szereti az adófizető 
vállalkozásokat… Ehhez az kel-
lett – többek között -, hogy az 
önkormányzat sikeres volt az 
iparterület-fejlesztési pályáza-
ton (TOP), így az északi ipar-
területen az elmúlt 3 évben három 
új vállalkozás telepedett meg, ezzel 
közel 300 új munkahelyet teremtet-
tek. De legalább ennyire fontos az 
is, hogy a városban régebb óta mű-
ködő cégek is folyamatosan bővül-
jenek, fejlesszenek.
• Ezért készül a munkásszálló is?

 – Ezért. Tamásiban és környékén 
lényegében elfogyott a munkaerő. 
Ez a beruházás is a helyi munka-
adókat segíti. 150 embernek tud-
nak itt korszerű szállást biztosíta-
ni. De arról se feledkezzünk meg, 
hogy több nagy mezőgazdasági 
vállalkozás is megtelepedett Ta-

másiban, s a kiváló minőségű 
földek sok embernek adnak 
megélhetést. Azt is mondhat-
juk, hogy Tamási jól felkészült 
a nemzet beruházásának, a 
paksi Paks II. projektnek a fo-
gadására is.
• Most a termálfürdőre, so-
kak kedvenc gyógyfürdőjére és 
gyógyhelyére gondol?
 – Arra is. Sajnos a 2021. őszi 

tűzesetet követően az általam is 
kedvelt fürdő csak részben nyit-
hatott meg, de a városvezetéssel 
közösen megtaláltuk a módját, 
hogy minden korábbinál szebb 
és vendégváróbb legyen hama-
rosan. Nem árulok el titkot – s 
ez már a jövő terve -, hogy sze-
retnénk itt egy 80-100 személy 
befogadására alkalmas hotelt 
látni. A szomszédban ráadásul 

ott van egy kéthektáros szabad-
időpark, a környék természeti és 
kulturális értékeit bemutató Lá-
tógatóközpont, amelyet szívesen 
kiegészítenénk akár egy Egészség-
megőrző Negyeddel is.
• Tamási zöld város és sok a ke-
rékpáros…

 – Tamási tudatosan zöld. A fejlesz-
tések többsége a megújuló energia-
forrásokra és az okos megoldásokra 
épül. A középületek többsége geo-
termikus energiával, termálvízzel 
fűtött, modern közvilágítási rend-
szer épült ki. Öt éven belül 1000 
új fa teszi még kellemesebbé a kör-
nyezetet, ráadásul a legkorszerűbb 
technológiával kerülhet sor a város-
háza teljes felújítására, s így jön lét-
re az Intelligens Hivatal.
• Kerékpározás?
 – Tamási „Kerékpárosbarát város”! 

A két szomszéd településre már el 
lehet kerekezni, de igazi, komoly 
turisztikai vonzerőt jelenthet a Sió-
fok-Tamási-Dombóvár-Pécs kerék-
párút megépítése.
• Mi van még a tarsolyban?
 – Az ivóvízminőség-javító prog-

ram befejezése, külterületi lakott 
helyek ivóvízhálózatának teljes ki-
építése, s legutóbb Porga polgár-
mester úr egy hosszú listával érke-
zett.
• És?
 – Ha megnyerjük a választást, meg-

csináljuk. Az elmúlt ciklusban is si-
került. Előre megyünk, nem hátra!

Felhívás a háború elől menekülők 
megsegítésére

A Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított 
Tamási Városért Közalapítvány az alábbi elkülönített alszámlaszá-
mon várja és fogadja azoknak az anyagi segítségét, akik a háború elől, 
Kárpátaljáról, Ukrajnából menekülő családok, személyek számára kí-
vánnak támogatást nyújtani!

A "Szolidaritási Alap" alszámla száma: 71800219-16255539
Köszönjük adományukat!

Tamási Városért Közalapítvány

Ünnepélyes keretek között adták át az épületet március 3-án
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Rengeteg adomány gyűlt össze
Ismét megmozdultak a ta-
másiak és környékbeliek: az 
otthonukat a háború miatt 
elhagyni kényszerülő em-
bereknek, valamint a város 
kárpátaljai testvérvárosá-
nak is gyűjtöttek adomá-
nyokat. 

Porga Ferenc polgármester elmond-
ta: felvette a kapcsolatot az ukrajnai, 
kárpátaljai testvérvárosunk, Tisza-
péterfalva polgármesterével, Oroszi 
Józseffel. A körülményekhez képest 
jól vannak az ottani magyarok, a vá-
rosvezető pedig felajánlotta a segít-
séget, biztosította őket arról, hogy 
számíthatnak Tamásira és a tamási-
akra. A testvérváros vezetői jelezték, 
hogy főként tartós élelmiszerre, ta-
karókra, ágyneműkre, ágyneműhu-
zatra, lepedőkre, matracokra lenne 
szükségük. Az adományokat febru-

ár 28-án, hétfőn kezdték el gyűjteni 
a Tamási Művelődési Központban, 
és érkeztek is az összekészített cso-

magok szép számmal. A hét máso-
dik felében a szállítmány elindult 
Kárpátalja felé.

Vélemény

Amikor a rémálom 
valóra válik…

2022. február 24-én borzalmas 
reggelre ébredt Ukrajna, Kárpát-
alja, s benne Tamási város test-
vérvárosa Tiszapéterfalva lakos-
sága is. Senki sem gondolta addig, 
hogy mindez a rémálom valóra 
válhat. Kiéleződött és nem várt 

szintre emelkedett az orosz-uk-
rán konfliktus. Tiszapéterfalva és 
társközségeiben sok rokonom él, 
így teljes mértékben átélem az ott 
élők helyzetét. A háború kitörése 
óta a pánik, a félelem, valamint az 
összefogás jellemzi legjobban az 
ott élő emberek mindennapjait. 
Hála az Úrnak, Kárpátalján jelen-
leg nincsenek harci cselekmények, 
szívünkből reméljük, hogy nem is 
lesznek. Mindezek ellenére na-
gyon nehéz lett az élet. A hábo-
rús események miatt az emberek 
pánikszerűen megrohamozták az 
üzleteket, gyógyszertárakat, ami 
automatikus áremelkedést, he-

lyenként árucikk hiányt okozott. 
Majd jött a félelem is a minden-
napok, a jövővel kapcsolatban. Mi 
lesz, ha…? Nagyon sok család úgy 
döntött, hátra hagyja otthonát, 
szeretteit, és útnak indul: Magya-
roszágra, vagy más országba, ahol 

jobb lehet. Az emberek többsége 
a szociális hálózatokon keresztül 
próbál segíteni a menekülőknek, 
van, aki utaztatással, van, aki me-
leg étellel, teával. Ukrajna kele-
ti megyéiből naponta érkeznek 
menekültek Kárpátaljára, bízva 
abban, hogy ezt a vidéket elkerü-
li a harc, a borzalom, amivel már 
szembesültek. Istenben bízva, re-
méljük, hogy minél hamarabb 
megszületik a békemegállapodás, 
amely véget vethet ennek a sok 
emberéletet követelő, és sok család 
életét megkeserítő háborús hely-
zetnek…

Turjanica Attila

Pályázati felhívás helyi védett 
értékek támogatására

Tisztelt ingatlantulajdonosok, 
kezelők és használók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tamá-
si Város Önkormányzati Képviselő-
testületének a helyi védett értékek 
támogatásáról szóló 3/2006. (I. 31.) 
számú rendeletében kapott felha-
talmazás alapján, a helyi védelem 
alatt álló értékek megóvása, állaguk 
megőrzése érdekében adható tá-
mogatás elnyerése céljából, Tamási 
Város Polgármestere nyilvános pá-
lyázatot ír ki.

A pályázat benyújtásának határide-
je: 2022. április 15. (péntek) 12:00 
óra.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy 
az idei évben összesen 1.000 000 

Ft támogatási összeg elnyerésére 
van lehetőség. A támogatás csak 
utófinanszírozással, az elvégzett 
munka igazolását követően folyó-
sítható. Az elvégzett munkálatokról 
a számlákat legkésőbb 2022. szep-
tember 30-ig lehet benyújtani. A 
támogatás nem haladhatja meg az 
elvégzett munka igazolt költségé-
nek 50 %-át.
Az itt nem részletezett kérdések-
ben a fent hivatkozott rendeletben 
foglaltak az irányadóak. Bővebb fel-
világosításért kérem, szíveskedjenek 
ügyfélfogadási időben (hétfő 8:00-
18:00 és csütörtök 8:00-16:30) a 
Tamási Polgármesteri Hivatal Mű-
szaki Hatósági Csoport vezetőjéhez 
(földszint 14. sz. iroda) fordulni.

Tamási Város Önkormányzata

Sokan keresték fel indokolatlanul 
az orvosi ügyeletet

A Tamási Központi Orvosi 
Ügyelet működtetését egy 
éve látja el a SPED-MED 
Egészségügyi és Szolgálta-
tó Kft., melynek ügyvezető-
je a képviselő-testület előtt 
számolt be az elmúlt év ta-
pasztalatairól. 

Turcsányi Csaba ismertette: hu-
szonötezer-százhatvan lakos részé-
re működtetik az orvosi ügyeleti 
ellátást. 2021. március 1-től 2022. 
év végéig összesen 1603 ellátást 
történt, ebből 663 tamási lakcímű, 
940 pedig egyéb, területen kívüli 
lakcímű lakos volt. Kiemelte, hogy 
az ügyelet leterheltsége lakosság-
arányosan magasnak mondható. 
Ugyancsak magas az a szám, mely 
az ügyelet indokolatlanul való fel-
keresését mutatja: az esetek 69 
%-ában elfogyott gyógyszerek, több 
napos panaszok miatt érkeznek pá-
ciensek az ügyeletre, és csak 31 % 
azon betegek száma, akik valóban 
sürgős ellátásra szorulnak. Vélemé-
nye szerinte a lakosság nagy része 

nincs tisztában az ügyeleti rendszer 
fogalmával, az esetek nagy százalé-
kában a páciensek problémája nem 
az ügyeleten ellátandó esetkörbe 
tartozik. A kialakult járványhelyzet 
is nagyobb terhet rótt az ügyeleti 
ellátásban részt vevő szakdolgozók-
ra. Ennek ellenére azon dolgoznak, 
hogy a betegellátás gördülékeny és 
folyamatos legyen, figyelembe véve 
a koronavírus terjedésének akadá-
lyozására kialakított szakmai pro-
tokollt.  A cég számos új eszközt, 
nagy értékű műszereket szerzett be 
a betegellátás színvonalának növe-
lése érdekében.
- Jelenleg a Tamási ügyeleti ellá-
tásban öt gépkocsivezető, öt szak-
dolgozó, két mentőtiszt és öt orvos 

dolgozik, ezzel az ügyeleti ellátás 
biztonságosan biztosítható. Azon-
ban sajnos az országot érintő hu-
mán-erőforrás hiány a Tamási Köz-
ponti Ügyeletre is megterhelően 
hat. Az ügyeleten dolgozó orvo-
saink és szakdolgozóink a minőségi 
munkára törekedve, kiváló helyt-
állással végzik munkájukat, annak 
ellenére is, hogy a kialakult helyzet 
nagyobb megterhelést ró rájuk. Cé-
lunk a térségben egy jól működő, a 
lakosság igényeit maximálisan ki-
elégítő, sürgősségi orvosi ügyelet 
üzemeltetése, mely megnyugtató 
jövőképet tud biztosítani mind az 
önkormányzatok, mind pedig az itt 
élő emberek számára – fogalmazott 
az ügyvezető. 

A művelődési központban gyűjtötték az adományokat
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Klimatizálták a Látogatóközpontot
A tél folyamán tovább emelkedett a Dám Pont Látogatóközpont komfortszintje – nyá-
ron is hűvös várja a vendégeket a Kiss Épületgépész Kft. felajánlásával.

Bár a Dám Pont Látogatóköz-
pont a Tamási Parkerdő terü-
letén fekszik, a múlt nyár ta-
pasztalata azt mutatja, hogy a 
klímaváltozás, a tartós nyári 
meleg napok, hetek a hűs erdő-
vel körülvett területen is jelentős 
kellemetlenséget okoznak. Ma 
már a legtöbb vendéglátóhelyen, 
múzeumban, közösségi terekben 
elkerülhetetlen a nyári tartós ká-
nikulában az épületek hűtése.
Míg májusban a Dám Pont nyi-
tásakor a sok esős és hűvös nap volt 
kellemetlen, a nyár folyamán a kiál-
lítótérben és a büfé vendégterében 
többször 30°C körüli volt a hőmér-
séklet. Az 1-2 hétig tartó 35-38°C-
os hőség az épületet is és környezetét 
is felmelegíti, ráadásul a hőség idő-
szakokban az éjszakai hőmérsék-
let is igen magas volt, így a hajnali 
szellőztetésekkel a friss erdei levegő 
bejutott ugyan, de az épület belső 
hőmérséklete csak minimális mér-

tékben csökkent. Ez egyrészt a Lá-
togatóközpontba érkező vendégek 
szempontjából rendkívül kellemet-
len, másrészt az épületben elhelye-
zett kiállítási tárgyak, fali installáci-
ók, tablók, ragasztott poszterképek 
állagát is rontja, de ugyanígy az érin-
tőképernyős kvízjátékok, ismeretter-
jesztő panelek hűtőventilátorai és a 
büfé hűtőgép berendezései is folya-
matosan nagyüzemben dolgoztak, 

amivel még több hő keletkezett – 
igen magas energiafogyasztással.
Mindezek megoldására a város 
önkormányzata klímaberende-
zések felszerelése mellett dön-
tött, ennek kivitelezhetőségére 
kértek szakértői felmérést a Kiss 
Épületgépész Kft.-től. Ez alap-
ján 5 darab klímaberendezés 
került a Látogatóközpont kü-
lönböző tereibe, természetesen 
az ehhez szükséges műszaki hát-
terek kialakításával.

A klímákat a Kiss Épületgépész 
Kft. 2.400.00 forint értékben köz-
érdekű kötelezettségvállalás címén 
adományozta Tamási Város Önkor-
mányzatának a Dám Pont Látoga-
tóközpontba. A gépészeti céget kü-
lön dicséret illeti a rendkívül gyors, 
precíz és tiszta szerelési munkálato-
kért!

90. születésnapján köszöntötték Deák Istvánt
A Gyulaj Erdő és Vadgazdaság nyugalmazott igazgatójának, Deák Istvánnak a 90. szü-
letésnapja alkalmából tartottak egy meglepetés partyt a részvénytársaság munkatár-
sainak képviseletében jelenlévők az Óbíródi vadászházban február 3-án. 

Az ünnepelt mit sem 
sejtett a szülinapi kö-
szöntésről, hiszen 
Gőbölös Péter vezér-
igazgató egy telefo-
nos egyeztetéssel, egy 
cégtörténeti szakkér-
désben erdőterületi 
helyszínelésre hívta a 
nyugalmazott elődjét 
a Gyulaji erdőség-
be, majd útközben 
hirtelen javasolta, 
hogy igyanak meg 
egy kávét az Óbíródi 
vadászházban, ahol 
meglepetésként már a 
munkatársak ünneplő gyűrűje vár-
ták a születésnapost.  
A jelenlévő aktív és nyugalmazott 
munkatársak – közöttük az ün-
nepelt igazgató közvetlen utódja, 
Müller János vezérigazgató is – sze-
retettel és tisztelettel köszöntötték 
Deák Istvánt. Pista bácsi nagyon 
meglepődött a mosolygó „villám-
sokadalmon”, a pezsgős poharakon.
Gőbölös Péter az ünnepelt szakmai 
életútját röviden ismertetető kö-
szöntőjében elmondta, hogy Deák 
István okleveles erdőmérnök első 
és utolsó munkahelye volt a Gyulaj 
Erdészeti és Vadászati Zrt. és annak 
korábbi jogelődjei. Sopronban 1954-

ben vette át az erdőmérnöki okleve-
lét és 1955. január 1-én kezdte el a 
sikeres szakmai életútját, végigjárva 
a kudarcokat és a sikereket, mind-
emellett a szakmai lépcsőfokokat, 
amelyek megtétele során egy fontos 
állomás volt, hogy 1970-ben az erdő- 
és vadgazdaság főmérnökévé nevez-
ték ki. A napi munkája mellett, a cég 
életében nagyon fontos szakmatör-
téneti események aktív segítőjeként 
vett részt olyan nagyszabású esemé-
nyek létrehozásának munkálataiban, 
szervezésében és kivitelezésében, 
mint az 1971-es budapesti Vadászati 
Világkiállítás és az 1973-as Orszá-
gos Erdészeti Egyesület Közgyűlé-

se és Fagazdasági 
Műszaki Napok 
(akkori Vándor-
gyűlés). Deák Ist-
vánt 1985-ben 
nevezték ki a cég 
igazgatójának és 
1992-ben, mint a 
patinás hírű erdő- 
és vadgazdaság 
igazgatója ment 
nyugállományba, 
átadva a stafétát 
Müller János ve-
zérigazgató utód-
jának.
Szakmai érdemei-

ért és kiemelkedő munkásságáért az 
erdész szakma jelölése és elismerése 
alapján 2000-ben Bedő Albert dí-
jat kapott. 2012-ben Életfa Emlék-
plakett ezüst fokozatát dr. Fazekas 
Sándor földművelési minisztertől 
vehette át. Pista bácsi gyermekei 
és unokái mellett már háromszoros 
dédnagypapa és nemsokára meg-
érkezik a 4. dédunoka is. Ez utób-
bihoz kapcsolódó jókívánságaival 
zárta a köszöntését a vezérigazgató.
Pista bácsi a válaszában a meg-
hatott köszönete mellett, egy 
1954-1992 közötti cégtörténeti 
tömör áttekintést tartott. Rövi-
den elmesélte a cég működésének 
az ’50-es évektől a ’80-as évekig 
tartó szervezeti változásait és az 
ezekhez kapcsolódó vezetői küz-
delmeket, sikereket. Felhívta az 
utódainak a figyelmét arra, hogy 
a tanulságokból és a szakmai ku-
darcokból mindig érdemes tanul-
ni. 
Az ünnepi ebéd desszertje a szüli-
napos részére készített Gyulaj Zrt. 
emblémás torta volt, majd ezt a kö-
tetlen és vidám beszélgetés követte.
Isten éltesse sokáig Deák Istvánt 
egészségben, boldogságban és az 
unokái, dédunokái körében! Boldog 
születésnapot, Pista bácsi!

Június 1-jén újra 
nyit a Tourinform 

Iroda
A szezonálisan üzemelő 
tamási Tourinform Iroda 
2022. június 1-jétől újra 
várja személyesen is a Ta-
másiból és környékéről 
utazni vágyókat, a váro-
sunkba érkező kiránduló-
kat, turistákat.

Készséggel adunk információt a 
helyi és környékbeli látnivalókról, 

programokról, szállás- és vendég-
látóhelyekről, menetrendekről. 
Újonnan megjelent helyi, regio-
nális és országos turisztikai kiad-
ványokkal is várjuk kedves vendé-
geinket június 1-jétől.

Tourinform Iroda
7090 Tamási, Hársfa u. 3.

(Termálfürdő parkoló)
Telefon: 06-20-358-2383

E-mail: tamasi@tourinform.hu

A polgármester is felköszöntötte Deák Istvánt
Egy 2008-as, jubileumi 
köszöntésekről szóló kor-
mányrendelet értelmében 
városunkban is felköszön-
tik a szép korú lakosokat. 

Pista bácsit Porga Ferenc, a város 
polgármestere otthonában ke-
reste fel, hogy átadhassa az ön-
kormányzat ajándékát, illetve a 
miniszterelnök kézjegyével ellá-
tott emléklapot. Találkozásukkor 
szántak időt a beszélgetésre, va-
lamint egy koccintásra is. Porga 

Ferenc jó egészséget, tartalmas 
nyugdíjas éveket, családjával meg-
élt sok örömöt kívánt távozásakor 
az ünnepeltnek.

A felszerelt klímáknak nyáron fontos szerepük lesz

Csoportkép az ünnepelttel
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Márciusi teendők a kertben
Lassan megérkezik a tavasz, 
és ezzel megszaporodnak a 
kerti teendők is.

Gyümölcsfáinkon a fagyos napok 
elmúltával elvégezhetjük a lemosó 
permetezést, amelynek optimális 
időpontja a rügypattanás ideje, mert 
ekkor bújnak elő a rügypikkelyek 
alól az ott telelő kártevők és kór-
okozók. Bár több gyümölcsfa esetén 
nehéz ezt meghatározni, mert kü-
lönböző időpontokban esedékes a 
rügypattanás, de csonthéjasok-
nál piros bimbós, almatermé-
sűeknél fehér bimbós állapotig 
még nyugodtan elvégezhetjük 
a lemosó permetezést.
Ha már megjelentek fáinkon 
a virágok, akkor az első lépés 
a virágzás ideje alatt a moní-
lia elleni védekezés, lehetőleg 
három alkalommal (virágzás 
kezdetén, csúcsán és szirom-
hulláskor). Ez a betegség minden 
gyümölcsfát megfertőzhet, tünetei 
először a hajtások végének száradá-
sa, majd később a gyümölcsök érés 
előtti rothadása. A virágzás végén 
történő permetezéskor használha-
tunk rovarölő szert is, amellyel a 
szúróbogarak kártételét előzhetjük 
meg: ezek ilyenkor helyezik el pe-
téiket a gyümölcskezdeményekbe, 
amelyeket a belőlük kifejlődő lárva 
fog károsítani. A méhek védelme 
érdekében a kezelést méhkímélő 
technológiával végezzük, vagy-
is legkorábban a naplemente előtt 
egy órával kezdhetjük meg, és leg-
később 23 óráig be kell fejeznünk a 
permetezést.

A szőlőtulajdonosok általában már-
cius közepén szokták megkezdeni 
a metszést, ezt követően itt is el-
végezhető a lemosó permetezés. 
A gyümölcsfákhoz hasonlóan a 
szőlő is nagy odafigyelést igényel 
év közben, mert időjárási körül-
ményektől és fertőzési nyomástól 
függően megtámadhatja a pero-
noszpóra vagy a lisztharmat, ezért 
fontos, hogy ha bármilyen tünetet 
észlelünk, minél előbb végezzük el 
a megfelelő kezelést. Vannak bizo-

nyos szőlőfajták, melyek egyes be-
tegségekkel szemben ellenállóbbak, 
de rájuk is vessünk néha egy-egy 
pillantást, hogy mindig a lehető 
legjobb kondícióban legyenek.
A kertekben a veteményezés előtt 
még lehetőségünk van a tápanyag-
utánpótlásra, ehhez használhatunk 
szerves- vagy műtrágyákat. A mű-
trágyák általában nagyobb táp-
anyagtartalommal rendelkeznek, 
viszont a szerves trágyák előnye, 
hogy hosszú távon javítják a talaj 
szerkezetét, ezzel segítik a termő-
réteg minőségének megőrzését. De 
bármelyik mellett is döntünk, a nö-
vényeink biztosan meg fogják hálál-
ni a gondoskodást.

Ilyenkor már elvethetők szabad 
földbe azok a növények, amelyek 
hideg időben is képesek csírázni, pl. 
borsó, retek, petrezselyem, sárgaré-
pa, dughagyma. Saját palántákat is 
nevelhetünk, ha biztosítani tudjuk 
számukra a megfelelő hőmérsékle-
tet és fényt. Ez történhet a lakás-
ban, fóliasátorban vagy üvegházban 
is. A vetés után a magoknak maga-
sabb hőmérsékletre és folyamatosan 
nedves talajra van szükségük (de 
gondoskodjunk a felesleges víz el-

vezetéséről), majd kibújásuk 
után megfelelő mennyiségű 
fényt kell kapniuk, hogy ne 
nyúljon meg a száruk, külön-
ben eldőlhetnek. Az ellenálló 
képességüket fokozhatjuk, 
ha kiültetés előtt 1-2 héttel 
minden nap kivisszük őket a 
szabadba, majd este a hideg 
elől visszavisszük a melegebb 
környezetbe. Ezzel mege-

dződnek, és jobban fogják bírni a 
kiültetéskor őket érő stresszt, ezál-
tal hamarabb tudnak majd termést 
hozni.
Fontos még a megfelelő fajták ki-
választása, így mindenki a saját kö-
rülményeihez legjobban illeszkedő 
növényeket nevelhet, pl. egy kis er-
kélyen könnyedén megférhet egy 
alacsony növésű paradicsombokor, 
de ha van lehetőségünk, választha-
tunk folytonnövő fajtát is, aminek 
egy támasztékot készítve nemcsak 
a termés mennyisége lesz nagyobb, 
hanem a tenyészidő is meghosszab-
bodik.

Kellemes kertészkedést kíván: 
Laci Bácsi Gazdaboltja

A Házasság hetét ünnepelték Tamásiban 
Közel két évtizede Angli-
ából indult el a kezdemé-
nyezés, amely Valentin-nap 
környékén minden évben 
egy hétig a házasság és a 
család fontosságára kívánja 
irányítani a figyelmet. 

Tolnainé Kelemen Beáta

Magyarországon az országos ese-
ménysorozatot 2008 óta rendezik 
meg a keresztény egyházak és ci-
vil szervezetek széles körű össze-

fogásával, számtalan nagyváros, 
település, közösség részvételével. A 
Házasság Hete Szervezőbizottsá-
ga által koordinált központi prog-
ramok fővédnöke 2013 óta Her-
czegh Anita, a köztársasági elnök 
felesége. 
Tamásiban második alkalommal 
szervezte a Családosok közössé-
ge a Római Katolikus Plébánia 
és a művelődési központ összefo-
gásával. Városunkban a program-
sorozat február 13-án megnyitó 
szentmisével kezdődött. A liturgiát 

követően Simon Béla - szekszárdi 
családreferens - és felesége, Júlia 
tanúságtételének lehettek részesei 
a jelenlévő hívek. A tanúságtétel 
tartalmas, megható, elgondolkod-
tató, olykor humorral átszőtt be-
széd volt, mely kellőképpen ráhan-
golta a jelenlévőket a hét változatos 
programjaira.
A művelődési központtal karöltve 
- amely a programsorozat házi-
gazdája és helyszíne volt – rajzpá-
lyázatot hirdettünk óvodás és alsó 
tagozatos diákoknak, „Játszani jó! 
– Együtt játszik a család!” címmel, 
mely művekből kiállítás nyílt a mű-
velődési központ folyósógalériáján. 
A beérkezett több mint 100 rajzot 
az intézmény munkatársai zsűriz-
ték. Igen gazdag színvilág és kép-
zelőerő jellemezte ezeket, nagyon 

szép művek születtek, a kiállítás 
szemet gyönyörködtető és néme-
lyik mű könnyeket fakasztó is volt.
Süveges Gergő riporter- műsor-
vezető (MTV, Duna Tv, Kossuth 
Rádió) és felesége, Rudan Margit 
gyógypedagógus előadását hallhat-
ták a jelenlevők február 18-án „…
és mi van a happy end után? Avagy 
mi segít megőrizni a szerelmet?” 
címmel. Nagyszerű embereket is-
merhetett meg a hallgatóság, az 
előadás a humor, a szeretet, a sze-
relem és a boldogság együttes je-
lenlétével volt kerek egész. Aki ott 
volt és hallotta, igazán tartalmas és 
hasznos órát töltött a két előadó-
val, akik felkészültségük, jellemük, 
tudásuk legjavát adták közössé-
günknek.
A programsorozat február 20-án, 

vasárnap szentmisével zárult a 
Nagyboldogasszony Templomban, 
ahol Csibi Imre atya megáldotta 
a házaspárokat. Méltó zárása volt 
ez a szentmise a házasság hetének, 
felemelő volt látni a fiatal, közép-
korú vagy épp idős párokat, akik 
egymás kezét fogva, néha könnyek 
között mondták Imre atya után az 
áldás szövegét.
 A házasság hetét – amelyhez hazai 
és nemzetközi szinten is számos 
ismert közéleti személyiség csat-
lakozott kifejezve elköteleződését 
a házasság, a család ügye iránt – 
mára 4 kontinens 21 országában 
ünneplik. 
„A házasság Isten csodálatos aján-
déka és gondoskodása az ember 
számára, amelyben a felek megta-
pasztalhatják a feltétel nélküli sze-
retet, a hűség és az őszinte meg-
bocsátás értékét egy nekik rendelt, 
de nem tökéletes társon keresztül. 
A házasságban egy férfi és egy nő 
saját elhatározásából elkötelezi 
magát, hogy egymás bátorítására, 
segítésére és védelmére törekszik 
egész életében. Ilyen módon a há-
zasság felelősségteljes, biztonságos 
és meghitt közösséget jelent szá-
mukra, és áldásul szolgál életük 
minden más területén is.”  (HH 
Szervezőbizottsága)
Közösségünk tervei között szere-
pel a jövőben is megszervezni ezt 
a hetet, melyre szeretettel várjuk a 
város lakóit, érdeklődőit 2023-ban 
is.

Megáldották a házaspárokat
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A híres gyulaji dámot is bemutatták
Budapesten, február 17-20. között rendezték meg a 28. Fegyver, Horgászat, Vadászat 
négy napos nemzetközi kiállítást a Hungexpon, melyen a Gyulaj Erdészeti és Vadászati 
Zrt. is képviseltette magát. 

Közel 200 kiállító készült fel szín-
vonalasan, és hozta ki, mutatta be 
termékeit és szolgáltatásit az érdek-
lődőknek. A vadászat és a horgászat 
szerelmesei idén is számos program-
helyszín közül választhattak, úgy, 
mint színpadi előadások, horgász 
bemutatók, fotó- és festménykiál-
lítások, dedikálások, versenyek, ma-
darak, halak és kutyák bemutatói. A 
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. 
is képviseltette magát a kiállításon, 
a látványosan kialakított bemutató-
terén. Munkatársaink készségesen 

adtak tájékoztatást a 
vadászati-, az öko-
turizmus és egyéb 
rekreációs lehető-
ségeinkről, Tolna 
megye szépséges tá-
jairól, és nem utolsó 
sorban a méltán hí-
res vadállományról, 
ezen belül a gyulaji 
dámról. Örömteli 
volt látni azt, hogy a gyermekek-
től kezdve egészen a legidősebbekig 
érdeklődve szemléltek meg egy, az 

egyik vadászterületünkön esett kü-
lönleges dámbika preparátumát és a 
standunk, a vadászatra épülő tema-
tikáját.
A 2021-es húsz napos Vadászati és 
Természeti Világkiállítás árnyéká-
ban megrendezett 2022-es FeHoVa 
a koronavírus negatív hatásainak el-
lenére is jó hangulatban telt, aki ki-
látogatott a Hungexpora, minden-
képpen jól érezhette magát ezen a 
hétvégén.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

Remek hangulatban telt az idei svábbál
A Tamási Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat febru-
ár 19-én tartotta meg ha-
gyományos rendezvényét, 
az itt élők körében mindig 
népszerű svábbált. 

Gutheil Magdolna

Az idei korlátozások ellenére szá-
mos érdeklődő volt, még a szom-
szédos megyéből is érkeztek hoz-
zánk, így meglátogattak   minket 
Baranyából és Somogy megyéből is.
Ez alkalommal is több fellépő vett 
részt a kulturális  műsorban: a ta-
mási "Blumenkranz" pedagógus 
kórus egy szép népdal csokorral, 
a Véméndről  érkező német nem-
zetiségi férfi kórus, a "Wemender 
Mennerchor" vidám népdalokkal, a 
mindig nagyon színvonalas műsort 
adó Németkéri Német Nemzetiségi 
Tánccsoport pedig vidám táncukkal 
alapozták meg a bál hangulatát. S 
nem csak megalapozták, hanem be 
is mutatták a   sváb kultúránk   egy 
kis szeletét. Hallhattuk a régi dalla-

mokat, láthattuk az eredeti öltözé-
keket és tánclépéseket. Ettől az év-
től szeretnék sváb bálunkra egy-egy 
hagyományt is becsempészni, az 
idei évben a rozmaring, mint a svá-
bok jelképe került előtérbe. A bál 
hetében összegyűjtöttük, és szorgos 
asszonykezek munkájának köszön-
hetően feldíszítettük a rozmaring 

ágakat színes szalagokkal, s ez ke-
rült az asztalokra, színpadra deko-
rációként. A svábbálon mint eddig 
mindig, a pécsi UnterRock zenekar 
szolgáltatta a talp alá valót, így volt 
ez 2022-ben is, melynek köszönhe-
tően ismét egy nagyon jó hangulatú 
rendezvényen mulathattunk hajna-
lig.

A zenekar ezúttal is remek hangulatot varázsolt

Megrendeztük az ovis bált
A már hagyománynak tekinthető jótékonysági ovis bált 
február 26-án rendeztük meg. A helyszín idén is a Béri 
Balogh Ádám Gimnázium aulája volt, melyet a szülői 
szervezeti tagok és ezen belül is lelkes anyukák, apukák 
és nagymamák segítségével sikerült a bál hangulatához 
díszíteni. 

A jegyeket elővételben lehetetett 
megvenni az ovi és bölcsi csoportjai-
ban. Sajnos idén nem tudtunk olyan 
sokan összejönni az eseményre, mint 
az elmúlt években, de így is egy na-
gyon jó hangulatú estét tölthettünk 
együtt, melyhez nem hiányozhatott 
a StarVoice Band zenei aláfestése. 
Minden évben elmondhatjuk, hogy 
a városi intézmények nagy segítséget 
nyújtanak, mint például a terem be-
rendezésében közreműködők, terí-
tőkkel látnak el minket, hogy széppé 
és hangulatossá varázsoljuk a termet. 
A jelenlévők körében nagy sikert 
aratott a tombola, melyre több száz 
nyereményt ajánlottak fel a helyi vál-
lalkozók, de már nem csak a városi 

és környékbeli cégeket kerestük meg, 
hanem Balaton környéki, pécsi, Ka-
posvár közeli vállalkozásokat is, akik 
szintén segítették tombola húzásunk 
színvonalának emelését. 
Köszönjük szépen mindazoknak, 
akik jöttek, pakoltak, szerveztek, fel-
ajánlottak, segítettek, hogy a bált idén 
is megrendezhessük. A befolyt ösz-
szeget idén is, mint minden évben, az 
intézmény mindennapjaira és prog-
ramjaira fordítjuk, reméljük, hogy 
ezzel még szebbé tehetjük a gyerekek 
életét az óvoda és bölcsőde falai kö-
zött. Találkozzunk jövőre ugyanitt, 
hogy újra átmulassuk az éjszakát!

Tamási Aranyerdő Óvoda és 
Bölcsőde Szülői Szervezete

Tisztelt Tamási lakosok!
A hosszútávú egészség megőrzé-
sének elengedhetetlen feltétele a 
kiváló levegőminőség biztosítás a 
település kül- és belterületén egy-
aránt, melynek alakulásában a la-
kossági fűtés mellett kiemelt sze-
repe van az avar és a kerti hulladék 
égetésének, ezért fontosnak tartjuk 
felhívni a lakosság figyelmét arra, 
hogy a környezet  és természet-
védelemről szóló 14/2000. (VI.5.) 
számú önkormányzati rendelet 
alapján, az avar és kerti zöldhul-
ladék ártalmatlanítása elsősorban 
komposztálással és ágdarálással 
történhet, illetve javasoljuk, hogy 
a lágyszárú növényeket helyezzék 
biológiailag lebomló zsákokba, vagy 
maximum 70 cm hosszú, és 50 cm 
átmérőjű kötegekben kössék össze, 
melyet a Vertikál Nonprofit Zrt. a 

megadott időpontokban elszállít. 
Amennyiben a komposztálás, ágda-
rálás vagy a hulladékszolgáltatóval 
történő elszállítás nem megoldható, 
úgy a kormány által kihirdetett ve-
szélyhelyzet ideje alatt engedélye-
zett a kerti zöldhulladék égetés az 
alábbi feltételekkel: családi és ker-
tes házaknál zöld hulladékot égetni 
csak március 1. és április 30. vala-
mint szeptember 1. és november 30. 
között, keddi és pénteki napokon 
lehet, 9:00 és 18:00 óra között. A 

füstképződés csökkentése érdeké-
ben a zöld hulladékot előzetesen 
szikkasztani, szárítani kell, és az el-
tüzelés csak folyamatosan kis ada-
gokban történhet. Lakótelepeken, 
társasházak területén a zöld hulla-
dék égetése tilos.
Fontos megjegyezni, hogy a mező-
gazdasági tevékenységekhez köthe-
tő külterületi tarló és vágott növé-
nyek égetése bejelentéshez kötött 
tevékenység, amelyet a munkálatok 
előtt öt nappal írásban kell jelezni 
az illetékes katasztrófavédelmi ha-
tóságnál.
Közös érdekünk a levegőminőség 
védelme, ezért arra kérünk minden-
kit, hogy a helyi rendeletben fog-
laltaknak maradéktalanul tegyenek 
eleget.

Tamási Város Jegyzője
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Jól indult az év az 
Aranyszarvasoknál

Az év második hónapjában 
a kettes szám került a fó-
kuszba az Aranyszarvasok-
nál, utalva ezzel a párok 
megbonthatatlan egységé-
re, ha már a február a sze-
relem hónapja is. 

Kőváry Réka

Az egyesület utánpótláskorú ver-
senyzői részt vettek Budapesten 
február 12-én a Global Grappling 
Magyar Bajnokságon, ahonnan 
csodás eredményekkel tértek haza. 

A megmérettetésen két testvérpár 
képviselte sportegyesületünket, a 
Nyirati testvérek és a Kovács test-
vérek. Nyirati Csongor és Nyira-
ti Nimród a saját korosztályában 
és súlycsoportjában magyar baj-
nok lett, míg a versenyen debütáló 
Kovács testvérek közül Annabell 
ezüstérmes lett, míg öccse, Arthur 

a negyedik helyre tudta magát fel-
küzdeni. 
Felkészítő mesterük Szőts Gábor 
grappling világbajnok, aki nagy sze-
retettel vár minden utánpótlás korú 
mozogni vágyót kedden és csütör-
tökön 17:00-től a Sportok Háza 
judo termében. 
Crossfit nyílt napra vártuk febru-
ár 22-én az újonnan indult és több 
hónapja sikeresen működő cso-
portunkba az érdeklődőket A nyílt 
edzésen közel harmincan vettek 
részt, széles életkori skálán mindkét 
nemből. Továbbra is nagy szeretet-

tel várunk minden aktív életmódot 
kedvelőt, minden kedden és csü-
törtökön 18 órától a Sportok Háza 
judo termében.
Az Aranyszarvas KHSE Sportok 
Házában megvalósuló rendszeres 
programjait a Nemzeti Együttmű-
ködési Alap és a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. támogatja. 

Négy tamási aranyérem a Tolna 
Megye Bajnokságon 

A Tolna Megye Bajnoksággal a Tamási Koppány Sportegyesület súlyemelőinek is meg-
kezdődött a versenyszezon. 

Három régióból érkezett egyesület 
február 26-án Tamásiba, a Spor-
tok Házába: Pécs, Szeged és Tamási 
15 sportolója indult. A versenyzők 
bemutatása után 11 órakor meg-
kezdődött a klasszikus súlyemelő 
versenyszámokkal, előbb a szakítás, 
majd a lökés fogásnemekben a ver-
seny. Még nagyon az év elején va-
gyunk a felkészülésben, ami nem 
volt elég arra, hogy a versenyzők 
megmutassák mire képesek valójá-

ban, a felmérő jól mutatta, hogy hol 
tartunk, sok volt a rontás, a techni-
kai hiba - mondta Bachmann Béla.
Fiú korosztályban Kocsi Gábor 
győzedelmeskedett, az idei év célki-
tűzése a maximális pontszám eléré-
se. A serdülő korosztályban Fenyő 
Péter aranyéremmel mutatkozott 
be, ha így fejlődik, az országos baj-
nokság egyik esélyeseként indulhat 
júliusban.  Az ifjúsági korosztály-
ban Lőrincz Dávid első helyezést 
ért el, szakításban az 50 kilós egyé-

ni csúcsot sikeresen teljesítette. A 
junior korosztályban Fenyő Dániel 
ért el első helyezést. 
A legjobb női versenyző Trasszer 
Vivien (Pécs), a legjobb férfi ver-
senyző Fenyő Dániel (Tamási).  A 
versenyt támogatták a Topa és Tár-
sa Építési Kft., a Csepregi és Társa 
Kft. és a TAM-BAU Kft. A hazai 
erőpróbák sorában március 12-én 
a Savária Kupa válogató verseny 
következik a szombathelyi HVSE 
sportkomplexumban.

Ezúttal is remekeltek a súlyemelők

Nyirati Nimród átveszi az aranyérmet
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Tájékoztató a 2022. évi Országgyűlési képviselők választásához, és az országos népszavazáshoz
Tisztelt Választópolgárok!

A Köztársasági Elnök az 
országgyűlési képviselők 
2022. évi általános választá-
sának időpontját 2022. áp-
rilis 3. napjára (vasárnapra) 
tűzte ki. Ugyanezen napra 
került kitűzésre a Kormány 
által kezdeményezett nép-
szavazási kérdésekben az 
országos népszavazás is.

A választás közérdekű határidői:
ÉRTESÍTŐK MEGKÜLDÉSE
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 
2022. január 26-án a szavazóköri 
névjegyzéken szerepelt, a Nemzeti 
Választási Iroda értesítő megkül-
désével tájékoztatta a szavazóköri 
névjegyzékbe vételéről.  Az értesí-
tőt a választópolgár értesítési címé-
re, ennek hiányban lakcímére 2022. 
február 11-ig meg kellett küldeni. 
Az a választópolgár, aki nem kapta 
meg az értesítőt vagy azt elvesztet-
te, a helyi választási irodától új érte-
sítőt igényelhet. 
Szintén a helyi választási iroda érte-
sítő átadásával vagy megküldésével 
tájékoztatja a szavazóköri névjegy-
zékbe történt felvételéről azt a vá-
lasztópolgárt, aki 2022. január 26-át 
követően kerül a település szavazó-
köri névjegyzékébe (lakcímváltozás 
esetén).

JELÖLTAJÁNLÁS
Jelöltet legkésőbb 2022. február 25. 
16.00 óráig lehetett bejelenteni.
A választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény (Ve.) által lét-
rehozott központi névjegyzék tar-
talmazza a választópolgárok adatait, 
valamint a választásokkal kapcso-
latban tett külön nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló tör-
vény értelmében a magyarországi 
lakcímmel rendelkező választó-
polgár kérheti:
a) nemzetiséghez tartozásának
Az a magyarországi lakcímmel 
rendelkező választópolgár, aki va-
lamely Magyarországon honos 
nemzetiséghez tartozik, legkésőbb 
2022. március 18. 16.00 óráig kér-
heti nemzetiségi választópolgár-
ként történő nyilvántartásba véte-
lét. A nyilvántartásba vétel mellett 
megjelölheti, hogy annak hatálya 
az országgyűlési képviselők vá-
lasztására is terjedjen ki. Ebben az 
esetben a választópolgár a pártlista 
helyett nemzetiségének országos 
önkormányzata által állított listára 
szavazhat az egyéni jelölt mellett, 
amennyiben az adott nemzetiség-
nek van listája. Ha a nemzetiségi 
önkormányzat nem állít nemzetisé-
gi listát, a nemzetiségiként regiszt-
rált választópolgárok is a pártlistára 
szavaznak.
b) szavazási segítség iránti igényé-
nek,
A fogyatékossággal élő választópol-
gár kérheti, hogy választójoga gya-
korlásának segítésére a szavazólap 
önálló kitöltéséhez Braille-írásos 
sablont kapjon a szavazás napján, 

(igénylésének határideje 2022. már-
cius 25. 16 óra) akadálymentesített 
szavazóhelyiségben szavazhasson 
(átjelentkezéssel).
c) személyes adatai kiadása megtil-
tásának 
A jelöltek és jelölő szervezetek 
kérhetik, hogy választási kampány 
céljára a választópolgárok nevét és 
lakcímét a választási iroda adja át ré-
szükre. Ha Ön nem szeretné, hogy 
személyes adatai választási kam-
pány céljára átadásra kerüljenek, az 
adatkiadást a kérelem kitöltésével és 
benyújtásával megtilthatja.
 - bejegyzését a központi névjegy-
zékbe, illetve a bejegyzés törlését.

Fenti kérelmeken kívül lehetőség 
van a szavazóköri névjegyzékhez 
kapcsolódóan külképviseleti név-
jegyzékbe vétel iránti kérelmet, át-
jelentkezési kérelmet illetve moz-
góurna iránti kérelmet is benyújtani.

SZAVAZÁS KÜLFÖLDÖN

Aki a szavazás napján előrelátható-
lag külföldön szeretne élni a válasz-
tójogával, legkésőbb 2022. március 
25-én 16.00 óráig kell kérnie felvé-
telét a külképviseleti névjegyzékbe 
a magyarországi lakóhelye szerinti 
helyi választási iroda vezetőjétől.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe 
történt felvételét követően módo-
sítja korábbi szándékát, és mégis 
Magyarországon szeretne szavaz-
ni, legkésőbb 2022. március 30-án 
16.00 óráig kérheti a lakcíme sze-
rinti helyi választási iroda vezető-
jétől, hogy a külképviseleti név-
jegyzékből törölje és vegye vissza a 
lakóhelye szerinti szavazókör név-
jegyzékébe.

SZAVAZÁS MAGYAROR-
SZÁGON A LAKÓHELYTŐL 

TÁVOL

Aki a szavazás napján Magyar-
országon, de nem a lakóhelyén 
tartózkodik, lehetősége van arra, 
hogy átjelentkezésre irányuló ké-
relmet terjesszen elő. (Átjelentke-
zésre településen belül is van le-
hetőség, azonban a választópolgár 
ebben az esetben kizárólag a ki-
jelölt, 2-es számú szavazókörben 
adhatja le szavazatát, illetve ebből 
a szavazókörből igényelhetmoz-
góurnát.)
Az átjelentkezésre irányuló kére-
lemnek a választás kitűzését köve-
tően, legkésőbb 2022. március 25-
én 16.00 óráig kell megérkeznie a 
lakcíme szerinti helyi választási iro-
dához.
Ha az átjelentkezési kérelem be-
nyújtását követően módosítja ko-
rábbi szándékát, és mégis a lakóhe-
lye szerinti szavazóhelyiségben vagy 
más település szavazóhelyiségében 
szeretne szavazni, akkor átjelent-
kezési kérelmét 2022. március 25-
én 16.00 óráig módosíthatja vagy 
- levélben történő vagy elektroni-
kus azonosítás nélküli elektronikus 
benyújtás esetén - visszavonhat-
ja, illetve 2022. április 1-jén 16.00 

óráig - személyes vagy elektronikus 
azonosítást követő elektronikus be-
nyújtás esetén - visszavonhatja.
Az átjelentkezéssel szavazó válasz-
tópolgár a lakcíme szerinti ország-
gyűlési egyéni választókerület sza-
vazólapján és az országos listás vagy 
nemzetiségi listás szavazólapon 
szavaz!!!

SZAVAZÁS 
MOZGÓURNÁVAL

Aki egészségi állapota vagy fogya-
tékossága, illetve fogva tartása miatt 
nem tud megjelenni a szavazóhelyi-
ségben, mozgóurna iránti kérelmet 
nyújthat be.
A választópolgár mozgóurna irán-
ti kérelmének a helyi választási 
irodához:
a) levélben vagy elektronikus azo-
nosítás nélkül elektronikus úton 
legkésőbb 2022. március 30-án 
16.00 óráig,
b) személyesen vagy elektronikus 
azonosítással elektronikus úton 
2022. április 1-jén 16.00 óráig,
c) 2022. április 1-jén 16.00 órát kö-
vetően elektronikus azonosítással 
elektronikus úton 2022. április 3-án 
12.00 óráig,
az illetékes szavazatszámláló bi-
zottsághoz: meghatalmazott útján 
vagy meghatalmazással nem ren-
delkező személy általi kézbesíté-
sével legkésőbb 2022. április 3-án 
12.00 óráig kell megérkeznie.
Mozgóurna csak írásban kérhető 
adatai pontos feltüntetésével és alá-
írásával ellátott bejelentésben!
FONTOS SZABÁLY, hogy aki 
átjelentkezési kérelem alapján lakó-
helyétől eltérő településen és moz-
góurnával szeretne szavazni, az a 
kérelmét a szavazás napján csak a 
kijelölt szavazókörben adhatja le, 
mert csak ebből a szavazókörből 
tud hozzá a szavazatszámláló bi-
zottság két tagja mozgóurnával ki-
menni.
A fenti kérelmek benyújthatók sze-
mélyesen a lakóhelye vagy bejelen-
tett tartózkodási helye szerinti helyi 
választási irodában, levélben a lakó-
helye szerinti helyi választási irodá-
hoz címezve, online a www.valasz-
tas.hu honlapon keresztül.
A kérelemnyomtatványok elérhetők 
a www.tamasi.hu, valamint a Nem-
zeti Választási Iroda honlapján a 
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022 cí-
men is.

A SZAVAZÁS MENETE

A választópolgár a lakcíme szerinti 
szavazókörben szavazhat, a szava-
zóhelyiség címét az értesítő tartal-
mazza.

A szavazatát 
reggel 6.00 órától este 
19.00 óráig adhatja le.

A választáson való részvétel feltétele 
a személyazonosságot és a lakcímet 
vagy személyi azonosítót igazoló 
érvényes igazolványok megléte.

A választáson személyazonossá-

gát és a lakcímét vagy személyi 
azonosítóját a következő, magyar 
hatóságok által kiállított érvényes 
igazolványok bemutatásával tudja 
igazolni.

Személyazonosságát kártya for-
mátumú személyazonosító iga-
zolvánnyal, régi típusú, könyv 
formátumú személyazonosító iga-
zolvánnyal, ideiglenes személy-
azonosító igazolvánnyal, vezetői 
engedéllyel, útlevéllel, ideiglenes 
útlevéllel, fogvatartottak mozgóur-
nával való szavazáskor nyilvántartá-
si adatlappal.
Az egyes okmányok igénylése so-
rán a kérelem benyújtásakor kapott 
átvételi elismervény (A4-es nyom-
tatott lap) nem alkalmas a személy-
azonosság igazolására!

és lakcímét
lakcímkártyával, lakcímbejelentés-
ről szóló átvételi elismervénnyel, 
régi, könyv alakú személyazonosító 
igazolvánnyal, amennyiben tartal-
mazza a lakcímet

vagy személyi azonosítóját
lakcímkártyával, hatósági bizonyít-
vánnyal, személyazonosító jelről 
szóló igazolással
Lejárt érvényességű igazolvány-
nyal nem lehet szavazni! A ve-
szélyhelyzet idején lejárt okmá-
nyokat azonban érvényesnek kell 
tekinteni! 

Az igazolványok érvényessége az 
alábbiak szerint állapítható meg. 
ÉRVÉNYES a személyazonosító 
igazolvány, a vezetői engedély, il-
letve az útlevél, ha az érvényességi 
ideje 2020. március 11-i vagy azt 
követő időpont.
ÉRVÉNYTELEN a személy-
azonosító igazolvány, a vezetői en-
gedély, illetve az útlevél, ha az ér-
vényességi ideje 2020. március 11. 
előtti időpont.
Kérjük a Tisztelt Választópolgáro-
kat, hogy a fentieket is figyelembe 
véve a választáson történő részvé-
telük érdekében ellenőrizzék ok-
mányaik érvényességét, és időben 
gondoskodjanak az érvényes doku-
mentumok beszerzéséről.

Egyebekben a kormányablakok 
2022. április 2. és 3. napján (szom-
baton és vasárnap) az alábbiak sze-
rint biztosítják a rendkívüli rendel-
kezésre állást:
2022. április 2. (szombat) 8:00 – 
18:00 óra között 
2022. április 3. (vasárnap) 7:00 – 
19:00 óra között

SZAVAZAT LEADÁSÁNAK 
MÓDJA

Országgyűlési választás:
A választópolgár a szavazólap át-
vételét a szavazóköri névjegyzéken 
saját kezű aláírásával igazolja.
Érvényesen szavazni csak a hivata-
los szavazólapon szereplő jelöltre, 
listára lehet, a jelölt neve melletti, 
illetve lista neve feletti körbe tollal 

írt két, egymást metsző vonallal (pl. 
X vagy +).
Ezt követően a választópolgár a 
szavazólapot borítékba helyezheti 
és az urnába dobja.
Népszavazás:
A négy kérdés egy szavazólapon fog 
szerepelni.

ELÉRHETŐSÉGEK

Amennyiben további kérdésük van 
az országgyűlési választásokkal és 
az országos népszavazással kapcso-
latban, kérem, forduljanak hozzánk 
bizalommal az alábbi elérhetőségek 
egyikén:

TAMÁSI HELYI 
VÁLASZTÁSI IRODA

Vezetője: 
Gulyásné dr. Könye Katalin

Helyettese: 
Szaváriné dr. Bakonyi Lídia

Elérhetőség: 
7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.
Tel.: 74/570-801, Fax: 74/471-623

Honlap: www.tamasi.hu

Választási Információs Szolgálat
dr. Menyhárt Judit

hatosagiirodavezeto@tamasi.hu
Tel.: 74/570-800, Fax: 74/471-623

20/326-0077
Helye: 

7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.
Ügyfélfogadási idő: 

hétfőn: 8:00 órától 18:00 óráig, 
keddtől-csütörtökig 8:00 órától 

16:00 óráig,
pénteken: 8:00 órától 12:00 óráig

(ebédidő: 11:30 órától 12:30 óráig.)

FIGYELEM!
A TAMÁSI 002. SZÁMÚ 

SZAVAZÓKÖR HELYSZÍNE 
ÉS CÍME MEGVÁLTOZOTT!
A szavazás helye a Tamási Kemping 
(cím: Tamási Hársfa u. 1. szám) HE-
LYETT a

TAMÁSI, FŐ U. 2. SZÁM 
ALATT A WALDORF 

ISKOLA 
(VOLT KOP-KA IRODA) 

ÉPÜLETÉBEN
LESZ.

A 002. számú szavazókörhöz tar-
tozó utcák (közterületek): Boró-
ka utca, Dám utca, Erdőrész utca, 
Erdősor utca, Fenyves utca, Fő 
utca, Gím utca, Hársfa utca, Hó-
virág utca, Kápolna utca, Miklós-
vár utca, Szarkahegy utca, Szem-
csei szőlőhegy, Szurokhegy utca, 
Termál utca, Tölgyfa utca, Üdülő 
utca, Vadaskerti utca, Vágóhíd 
utca,Várhegy utca, Vas Gereben 
utca, Vasúti őrház sor, Vasút utca, 
Völgy utca.

A szavazókör címének megválto-
zása miatt a 002. számú szavazó-
kör területén lakcímmel rendelkező 
valamennyi választópolgár részére 
a Tamási Helyi Választási Iroda új 
értesítőt küldött.

Gulyásné dr. Könye Katalin
Tamási Helyi Választási Iroda Vezető


