
Elfogadták a város idei költ-
ségvetését

Közel 8 milliárd forintból gaz-
dálkodhat 2022-ben a város. A 
tavalyi költségvetéssel össze-
hasonlítva sok a hasonlóság, 
ám néhány eltérés természete-
sen akad.

 ¬ 2. oldal
Nyár végére a város külterü-
letein is minőségi ivóvízhez 
jutnak
Több évtize-
des elmara-
dást pótolnak 
h a m a r o s a n 
Ta m á s i b a n 
azzal, hogy 
kialakítják a 
városhoz tar-
tozó külterü-
leteken is a hiányzó vezetékes 
ivóvízhálózatot. A több mint 
ötszáz lakost érintő hálózat-
fejlesztés a Paksi Ipari Park Kft 
által biztosított forrásból, több 
ütemben épül ki.

 ¬ 3. oldal
Jó borok készülnek Tamásiban 
és környékén

A Tamási Járási Borversenyt 
március 25-én rendezték meg a 
művelődési központban. A nap 
folyamán 15 borbíra és egy 4 
tagú társadalmi zsűri értékelte 
a leadott közel 120 bormintát. 

 ¬ 4. oldal
Pántlikás szólisták teljesítmé-
nyét ismerték el

Második alkalommal rendezte 
meg a Muharay Elemér Népmű-
vészeti Szövetség és a Bartina 
Néptánc Közhasznú Egyesület 
a Dél-dunántúli hagyomány-
őrző táncosok szóló-és páros 
táncversenyét Bogár István em-
lékére.

 ¬ 5. oldal

A Garzon Bútor Zrt. stancológépet, cső- és élhajlítót, hegesztőgépeket vásárolt, amelyekkel egészségügyi intézmények számára in-
tenzív és ápolási ágyakat, saválló kórházi berendezéseket gyárt.

 ¬ 2. oldal
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Több mint félmilliárdos fejlesztést hajtott végre a bútorgyártó cég
A tartalomból

Különlegességeket kínáltak a 
standok Tamásiban 

Tamásiban évtizedek óta 
minden csütörtökön dél-
előtt kinyit a városi piac, 
március 24-én azonban 
nemcsak a piactéren vásá-
rolhattak a térségben élők. 

A művelődési központ előtti ren-
dezvénytéren ugyanis egy dél-
előttre termelői és kézműves él-
ménypiac nyitotta meg kapuit az 
Agrárminisztérium és az Agrár-
marketing Centrum támogatá-
sával, illetve a Magyar Nemzeti 
Vidék Hálózat szakmai együttmű-
ködésével, amely a térség és Tolna 
megye kézműveseinek, helyi ter-
mék készítőinek nyújtott lehető-
séget arra, hogy megismertessék 
tevékenységüket, kínálatukat. A 
standokon számtalan különleges-
ség, kézműves szappanok, csoko-
ládék, sajtok, lekvárok, méhészeti 
termékek, tészták, savanyúságok, 
befőttek, cukormentes édességek, 
és még sokféle finomság és termé-
szetesen népművészeti termékek 
várták a rendezvény résztvevőit. A 
rendezvény fővédnöke Süli János, a 
Paksi Atomerőmű bővítéséért fele-
lős tárca nélküli miniszter, védnö-
kei Zsikó Zoltán, a Tolna Megyei 
Önkormányzat közgyűlésének 
alelnöke és Porga Ferenc, Tamá-
si város polgármestere voltak. – A 
kézműves termékeken, a sajtokon, 
lekvárokon, kürtős kalácsokon és 
húsokon végignézve ismét érez-
tem, hogy Tolna megye az én ott-
honom is, amiért szívvel-lélekkel 

fogok küzdeni – hangsúlyozta Süli 
János, a térség országgyűlési képvi-
selője a vásár reggeli megnyitóján. 
A délelőtt folyamán a rendezvény-
tér szabadtéri színpadán koncer-
tek színesítették a programot. A 
Csurgó zenekar gyermekkoncertje 

a kicsiknek, Nagy Albert zeneka-
rának népzenei koncertje pedig a 
nagyobbaknak nyújtott élményt. 
A téren emellett népi játszópark 
is várta a gyerekeket, mely a régen 
használt, hagyományos gyermek-
játékokat elevenítette fel.

Gyerekszemmel 
nézték a  

tűzoltókat
Az Országos Tűzmegelő-
zési Bizottság 2021-ben 
is meghirdette alkotói 
pályázatát óvodások és 
iskolások részére. A ta-
valyi évben 423 pályamű 
érkezett a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazga-
tóságra. 

A bizottság idén is olyan pályá-
zatokat várt, amelyeken keresz-
tül az óvodások és az iskolások 
megmutatják, hogyan látják a 
hőseinket, a tűzoltókat és a hi-
vatásukat.
A legjobb Tolna megyei raj-
zok kiválasztására november-
ben került sor. A Tolna Megyei 
Tűzmegelőzési Bizottságnak 
Váradyné Péterfi Zsuzsanna, 
a Paksi Városi Múzeum igaz-
gatója, Mezősi Andrea, Dió-
szeghy Edina és Boros Eszter 
rajzpedagógusok voltak a segít-
ségére. Az ünnepélyes díjátadót 
– a járványügyi veszélyhelyzet-
re figyelemmel – online, videó-
konferencia útján tartották, az-
zal, hogy a díjakat rövid időn 
belül a bizottság elnöke juttatja 
el a győzteseknek.
A tamási Würtz Ádám Általá-
nos Iskolából három pályamű 
érkezett be, melyből egy győz-
tes is lett. A 15-18 éves kor-
csoportban Kósa Réka „Meg-
védünk” című rajzával első 
helyezést ért el.

Süli Jánost, a térség országgyűlési képviselőjét Zsikó Zoltán, a megyei 
közgyűlés alelnöke (középen) is elkísérte Tamásiba

A gyerekek körében nagy sikert arattak a fellépők
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Több mint félmilliárdos fejlesztést hajtott 
végre a Tamásiban működő bútorgyártó

A Garzon Bútor Zrt. stanco-
lógépet, cső- és élhajlítót, 
hegesztőgépeket vásárolt, 
amelyekkel egészségügyi 
intézmények számára in-
tenzív és ápolási ágyakat, 
saválló kórházi berendezé-
seket gyárt. 

Átadták a Garzon Bútor Zrt. 620 
millió forintos egészségipari beru-
házását március 24-én Tamásiban, 
a fejlesztést az Innovációs Operatív 
Program 495 millió forintos támo-
gatásával valósították meg.    Nagy 
Ivonn, a 2021-ben 8,4 milliárd 
forint nettó árbevételt elérő Gar-
zon Bútor cégcsoport tulajdono-
sa közölte: a fejlesztésre fordított 
összegből a Garzon Bútor Zrt. 
stancológépet, cső- és élhajlítót, he-
gesztőgépeket vásárolt, amelyekkel 
egészségügyi intézmények számá-
ra intenzív és ápolási ágyakat, sav-
álló kórházi berendezéseket gyárt. 
Schanda Tamás, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium stra-
tégiai és parlamenti államtitkára 
azt mondta, az elmúlt tíz évben a 
kormány    megerősítette a vidéki 
vállalatokat; 2010 óta a magyar kis-
vállalatok termelékenysége három 
és félszer gyorsabban nőtt, mint az 
európai uniós átlag, a magyar ipar 
pedig négyszer gyorsabban bővült 
az unió átlagánál. Süli János, a paksi 
atomerőmű bővítéséért felelős tárca 
nélküli miniszter, a térség KDNP-s 
országgyűlési képviselője és a Fi-
desz-KDNP országgyűlési képvise-
lőjelöltje fontosnak nevezte a régió 

fejlesztését, ami azért is szükséges, 
hogy a paksi atomerőmű-bővítés 
után ott tudják tartani a munkaerőt.   
Tavaly 8,4 milliárd forint nettó ár-
bevételt ért el a Garzon Bútor cég-

csoport, a 2016 óta működő, 2500 
négyzetméteres tamási telephelyen 
jelenleg 25-en dolgoznak, amely a 
fejlesztéseket követően 25-30 fővel 
bővül.
 – A Garzon Bútor cégcsoporttal 

hat évvel ezelőtt olyan sikeres cég 
került Tamásiba, amely 15 éve Ma-
gyarország vezető közületi bútor-
gyártója: 70 év tapasztalat, évi 150 

sikeres projekt áll mögöttük. Nem 
csak a hazai, de az európai piacra 
is versenyképes termékeket értéke-
sítenek – emelte ki Porga Ferenc 
polgármester, aki példaként a pécsi 

Zsolnay negyed, a kaposvári Csi-
ky Gergely Színház, Puskás Ferenc 
Aréna és számtalan szálloda búto-
rozását említette Kolozsvártól Kop-
penhágáig. Munkát adnak a helyi 
családoknak és adóforintjaikkal 
gyarapítják a város költségvetését, 
ezzel hozzájárulnak a Tamásiban 
élők életminőségének javításához – 
mutatott rá a polgármester.

Elfogadták a város idei 
költségvetését

Közel 8 milliárd forintból 
gazdálkodhat 2022-ben a 
város. A tavalyi költségve-
téssel összehasonlítva sok 
a hasonlóság, ám néhány 
eltérés természetesen akad.

Porga Ferenc, a város polgármeste-
re úgy fogalmazott: eltelt egy újabb, 
Coviddal érintett év, mely remél-
hetőleg már az utolsó volt. Ebből 
adódóan sok a hasonlóság az elmúlt 
évhez: a főösszeg majdnem ugyan-
annyi, mint tavaly, vagyis közel 8 
milliárd forintból gazdálkodhat a 
város, kerekítve 7,7 milliárd forint-
ból. 
 – A legfontosabb az, hogy a város 

biztonságos működését a költség-
vetésen keresztül biztosítani tudjuk 
– mondta a polgármester. - Ebbe 
beletartozik az intézmények mű-
ködése, a kötelező feladatellátás, a 
városüzemeltetés, a hivatal műkö-
dése, és minden ezekhez kapcso-
lódó kiadás, összefoglalóan ezeket 
működési kiadásoknak nevezzük. 
A bér- és dologi kiadások összes-
ségében ebből az összegből mint-
egy 3 milliárd forintot tesznek ki. 
A többi fejlesztés, beruházás, ame-
lyek nagy része pályázati források-

ból fog megvalósulni, tehát ebben 
az összegben az önkormányzaton 
átfutó pályázatok is benne vannak, 
amelyeknek a támogatása már biz-
tos, tehát tudunk velük számolni. 
Én egyébként abban reményke-

dem, hogy várhatóan lesznek újabb 
nyertes pályázataink, gondolok itt a 
polgármesteri hivatal, a fürdő, vagy 
a gimnázium felújítására. Itt még 
csak a tervezési költségek futottak 
át a mostani városi költségvetésen, 
de amennyiben a teljes támogatá-
sokat megkapjuk, akkor akár meg is 
háromszorozhatjuk a költségvetés-
nek a főösszegét. Ám nem csak ha-
sonlóságok, különbségek is vannak 
a tavalyi évhez képest. Most már 
három új intézményünk, illetve in-
tézményi telephelyünk működik, a 
Sportok Háza, a Látogatóközpont 
- melyek bár már eddig is működ-
tek, de a járvány miatt nem tudtunk 
velük teljes évre tervezni -, valamint 
a Zöldpont és Civilház, ezekkel is 
kellett kalkulálnunk. Fontos szem-
pont, hogy idén is törekszünk a biz-
tonságos működésre, beterveztünk 
egy komolyabb tartalékot, szükség 
esetén 50 milliárd forint áll majd 
rendelkezésünkre. 

Megkezdték a szeméthalmok 
elszállítását

Tavaly óta gyűlik a mű-
anyag hulladék Tamási-
ban a buszpályaudvarnál. 
Egy cég azt tervezte, hogy 
az ideszállított hulladékot 
újrahasznosítják, ebből vi-
szont semmi nem lett. Az 
ügy miatt előbb a város ön-
kormányzata, majd a kor-
mányhivatal kezdeménye-
zett eljárást a vállalkozás 
ellen. 

Széles András, a város alpolgár-
mestere elmondta: az engedély azt 
tartalmazta, hogy a cég idehozza a 
szemetet, majd különböző techno-
lógiák segítségével azt feldolgozza, 
tehát újrahasznosítja. Ehhez min-
den szükséges dokumentummal 
rendelkezett a vállalkozás, de csak 
a beszállításig jutott el, az újrahasz-
nosításig már nem. 
A főként PET- palackokat tartal-
mazó bálák ugyan nem számítanak 
veszélyes hulladéknak, ettől füg-
getlenül az elszállításukat és ártal-
matlanításukat meg kell oldani, ez 
a folyamat is megkezdődött április 
6-án.
- Nekünk csak törvényes úton van 
módunk megoldani a problémát, 
és a felszólítások, ezek határidői, 
a megfelelő hatóságok vizsgálatai 
hosszú időbe teltek, ám most vég-

re megkezdődhet a hulladék elszál-
lítása – jelentette be április 1-jén 
Tamásiban Süli János miniszter, a 
térség országgyűlési képviselője. - 
Komoly együttműködés keretében 
valósul meg az elszállítás, minden-
kinek köszönöm a közreműködést. 
Bár nem veszélyes hulladékról be-
szélünk, de tűzveszélyes ettől még 
lehet, ha ilyen mennyiség itt kigyul-
ladna, akkor a gőzei, gázai ártalma-
sak lehetnek, így mindenképpen 

szükséges, hogy elszállítsák. A terv 
az, hogy ennek költségét ráterheljük 
a hulladékot behozó vállalkozásra. 
Steiner Attila, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium klíma-
politikáért felelős államtitkára a 
helyszínen azt mondta: a kormány 
az elmúlt években több mint 8 mil-
liárd forintot költött csak az illegális 
hulladék felszámolására. Ebből az 
összegből mintegy 300 ezer tonna 
szemetet tudtak ártalmatlanítani.

Bemutatták a cég által készített eszközöket is

Eltűnnek a szeméthalmok a területről

Idén is a biztonságos működésre törekednek a városvezetők
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Süli János képviseli tovább a térséget
A közel százszázalékos feldolgozottsági adatok szerint a választópolgárok 63,82 szá-
zaléka támogatta szavazatával, így Süli János a Tolna megyei hármas számú választó-
kerület országgyűlési képviselője. 

Az itt indulók közül Bencze János, 
az Ellenzéki Összefogás jelöltje 27 
%, Árvai Tibor, a Mi hazánk aspi-
ránsa 6,7, Halász Gergely, a Nor-
mális Élet Pártja 1,3, Laczkó Péter 
a Megoldás Mozgalom jelöltje 1 
százalékot kapott.
Rendkívüli események nélkül zaj-
lott a szavazás Tamásiban, ahol 
a kilenc szavazókör többségében 
megfordultak nemzetközi megfi-
gyelők – mondta a TEOL-nak Gu-
lyásné dr. Könye Katalin. A jegyző 
elmondta, hogy a megfigyelők rö-
vid ideig, fél-egy óráig maradtak, 
nem zavarták a bizottságok munká-
ját és nem jeleztek semmi problé-

mát. Megjegyezte, hogy ezúttal elég 
sok volt a szavazásra átjelentkező, 
amelynek oka vélhetően a hétvégén 
zajló motoros Európa-bajnokság 
volt, amelynek résztvevői előre lát-
ták, hogy Tamásiban tudnak majd 
voksolni. A mozgó urnákkal is szin-
te mindenkihez eljutottak már 15 
óráig, aki 12 óráig jelezte ilyen irá-
nyú igényét. 
Az NVI honlapján közöltek szerint 
rendkívüli események két esetben 
történtek Tolna megyei szavazó-
körben. Egyik esetben a szavazat-
számláló bizottság egyik tagja jelez-
te, hogy nem érzi jól magát, sápadt 
volt és verejtékezett is. A bizottság 

értesítette a mentőszolgálatot, aki-
nek a munkatársai kiérkeztek a 
helyszínre, a bizottsági tag pedig 
pozitív COVID tesztet produkált, 
így ő a mentősökkel elhagyta a sza-
vazóhelyiséget. Teljes fertőtlenítést 
és szellőztetést követően a szavazást 
13:20-kor folytatták. Egy másik 
szintén Tolna megyei szavazókör-
ben egy házaspár nem hagyta abba 
a társalgást, miután két külön sza-
vazófülkébe bementek és többször 
is felszólították őket, hogy hagyják 
abba a beszélgetést a voksolás ide-
jére. Az eset nem okozott fennaka-
dást, a házaspár leadta szavazatát és 
távozott a szavazóhelyiségből.

Vélemény
Kedves tamásiak!

Mindent köszönök! Köszönöm a 
megtisztelő támogatásukat, kö-
szönöm a bizalmat, s vállalom az 
újabb feladatot! Köszönöm, hogy 
minden korábbinál többen sza-
vaztak rám!
Mintha ma lett volna: négy évvel 
ezelőtt együtt határoztuk el, hogy 
merre menjünk, együtt döntöt-
tünk a legfontosabb teendőkről, 
s az évek során együtt is valósí-

tottuk meg azokat! Most pedig 
azt mondhatjuk: Tamási a térség 
motorja lett, a város és a térsége 
kitartó, harcos vezetőivel, s önök-
kel együtt sokmilliárdos fejleszté-
sekkel tudtuk új fejlődési pályára 
állítani a régiót! Különösen fontos 
eredmény ez az előttünk álló idő-
szak feladatait tekintve. A koráb-
bi, magas gazdasági növekedés, az 
alacsony munkanélküliség, a ki-
terjedt családtámogatási formák 
és az adócsökkentések a szom-
szédban folyó háború ellenére is jó 
alapot jelentenek. Magyarország, 
Tamási és a választókerület most 
arra szavazott, hogy előre megy, s 
nem hátra! Újabb felhatalmazást 

kaptunk! Tehát ez a választás is 
az emberekről, s nem a hatalom-
ról szólt, a jövőbeni feladatokról és 
nem az ígéretekről! Talán ezért is 
szenvedett vereséget a „hatalomért 
szerveződő koalíció”. 
Mi nem változtunk, a nehéz, há-
borús helyzetben is a békében, 
a munkaalapú társadalomban és 
az elvégzett munkában hiszünk, 
s nem pusztán reményt árulunk! 

Mert ha nincs munka, nincs ke-
nyér, nincs mit az asztalra tenni, 
remény sincs! Komoly elhatáro-
zással készültünk a jövőre! Tud-
juk, mit akarunk, tudjuk, hogyan 
akarjuk, megvan a kellő erő és az 
elszántság is. Ahogy korábban, 
most is rangsoroltuk a fejleszté-
si terveket, máris vannak nyertes 
pályázataink, s készülünk az újab-
bakra. A jövőről nem beszélni kell, 
hanem tenni érte. 
Mert a jövő nem vár! Együtt 
újra sikeresek leszünk! Menjünk 
együtt tovább! Hajra Tamási, haj-
rá Tolna megye!

Süli János 
országgyűlési képviselő

Nyár végére a város külterületein 
is minőségi ivóvízhez jutnak

Több évtizedes elmaradást pótolnak hamarosan Tamásiban azzal, hogy kialakítják a 
városhoz tartozó külterületeken is a hiányzó vezetékes ivóvízhálózatot. A több mint 
ötszáz lakost érintő hálózatfejlesztés a Paksi Ipari Park Kft. által biztosított forrásból, 
több ütemben épül ki - számolt be róla a Tolnai Népújság.

Az április 1-jén tartott sajtótó-
tájékoztatón elhangzott, elsőként 
az Adorján-Újtelep területen ala-
kították ki a rendszert, ahol már 
zajlanak a vízbekötések a háztar-
tásokba. Most a legnagyobb kül-
területi településrészen, Kosba-
Tuskós-Újvárhegyen készült el a 
második ütem kivitelezése. Az ott 
lakók megkapták az értesítést ar-
ról, hogy a szolgáltatóhoz fordul-
hatnak és megköthetik a közszol-

gáltatási szerződést, ezt követően 
pedig néhány héten belül minden 
háztartásba bekötik az ivóvizet. 
Emellett hamarosan megkezdőd-
het az adorján-pusztai régi, elavult 
hálózat cseréje, amelynek kivitele-
zésére már kiírták a közbeszer-
zést, ezt követően Öreghenye 
következik, amely szintén rendel-
kezik már az építési engedélyek-
kel és hamarosan itt is elindul a 
közbeszerzés.

 – Nyár végére mindenhol befeje-
ződhetnek a kivitelezések és ak-
kortól elmondhatjuk, hogy Tamási 
teljes területén, beleértve a külte-
rületi részein található település-
részeket is jó minőségű ivóvízhez 
jutnak az ott élők – emelte ki Süli 
János. A miniszter szerint ez is be-
leillik azon terveikbe, hogy nem 
csak Paksot fejlesztik, hanem ko-
moly térségfejlesztést visznek vég-
hez a környékén.

Úton az okos várossá fejlődés felé
A Digitális Falu Program a Digitális Jólét program keretein belül már több mint egy 
éve nyújt lehetőséget a résztvevő kistelepülések számára, hogy vonzerejük és az ott 
élők életminőségének magasabb színvonalra emelését digitális és okos megoldások-
kal segítse. 

Ehhez csatlakozott Tamási is, 
amely mostanra már túl van az első 
fontos felméréseken.

 – Többféle digitális fejlesztés-
sel szeretnénk a kisvárosok, fal-
vak lakosság megtartó képességét 
növelni, elérni, hogy minden fia-
tal, aki egy kis településhez kötő-
dik, térjen vissza – mondta el kö-
szöntőjében Süli János, a térség 
országgyűlési képviselője Tamá-
siban, ahol a Digitális Falu Prog-
ramról tartottak sajtótájékoztatót 
pénteken. – Ezt úgy kívánjuk elér-

ni, hogy ezek a kisvárosok, falvak 
is olyan szolgáltatásokat tudjanak 
nyújtani a fiatalok számára, mint 
egy nagyobb település. Mindezt 
szolgálják a különböző családtá-
mogatási rendszerek, de a bölcső-
de, óvoda és iskola, útfejlesztések 
is – hangoztatta.
– Tamásiban az okos megoldá-
sok kialakítása már hat-nyolc éve 
zajlik. A legbüszkébbek talán a 
geotermikus okos-szabályozható 
közműrendszerünkre vagyunk, de 
van okos közvilágításunk, amely 

az egyik legkorszerűbbnek számít 
az országban, de talán Európában 
is. Van okos szivattyúnk, illemhe-
lyünk, hamarosan pedig okos víz-
óránk is lesz és folyamatban van 
az okos zebra kialakítása is – je-
lezte az eseményen Porga Ferenc 
polgármester. Hozzátette, hama-
rosan egy még nagyobb szabású 
okosfejlesztés is indul: a polgár-
mesteri hivatalt – bár külsejében 
megőrzi hagyományos jellegét – 
belül a legmodernebb technológi-
ával rendelkező épületté alakítják.

Az eseményen dr. Uzsák Katalin helyettes államtitkár és Süli János miniszter is részt vettek

Fo
rr

ás
 T

EO
L



4          KÖZÉLET      2022. ÁPRILIS

Előfordul, hogy a szabadságunkra árnyék vetül
Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulójára emlékeztek váro-
sunkban március 14-én.

A megemlékezés a temetőben kez-
dődött, ahol a honvéd hősök sír-
emlékénél Tulok Lajos, a Béri Ba-
logh Ádám Katolikus Gimnázium 
történelemtanára mondott emlék-
beszédet. A fáklyás felvonulás a 
Penny Market parkolójából indult, 
a menet a művelődési központba 
tartott, ahol folytatódott a megem-
lékezés. Ünnepi beszédet mondott 
Süli János, országgyűlési képviselő, 
tárca nélküli miniszter. Ahogy fo-
galmazott: a mostani március 15-e 
különösen aktuális ünnep. Ma azt 
gondolnánk, hogy szabadságban 
élünk, mégis időről-időre vala-
mi mégis csak veszélyezteti ezt a 
szabadságot, most épp a háborús 
helyzet. Mindig helyt kell állni, ez 
a magyarság sorsa, mert előfordul, 
hogy a szabadságunkra árnyék ve-
tül. - A kiegyezés után azt gondol-
tuk, hogy megszületett a szabad-
ság, aztán láttuk a két világháborút, 
1956-ot, a gazdasági világválságot, 
majd érkezett a koronavírus, most 
pedig a háború, amely érinti a 
Kárpátalján élő közel 220 ezer 

magyar ajkú embertársunkat is. A 
háború borzalma mindig azokat 
veszélyezteti, akiknek semmi kö-
zük hozzá. Nagyon örülök, hogy 
Tamásiból is rengeteg adomány 
kijutott a testvértelepülésre. Azt 
gondolom, hogy ebben a helyzet-
ben nem tehetünk mást, mint hogy 
drukkolunk, hogy minél hamarabb 
fejeződjön be a háború, és legyünk 
szolidárisak azokkal, akik elszen-

vedik. Erről szól a mai ünnep, erről 
szól most március 15-e. 
1848 színei címmel a Würtz Ádám 
Általános Iskola tanulóinak szín-
vonalas műsorát láthatták a műve-
lődési központban összegyűltek. A 
megemlékezés végül a Kossuth téri 
Petőfi emléktáblánál ért véget, ahol 
a városvezetők, valamint a különbö-
ző intézmények, szervezetek elhe-
lyezték koszorúikat.

Jó borok készülnek Tamásiban és környékén
A Tamási Járási Borversenyt március 25-én rendezték meg a művelődési központban. 
A nap folyamán 15 borbíra és egy 4 tagú társadalmi zsűri értékelte a leadott közel 120 
bormintát. 

Módos Ernő borász, a zsűri elnö-
ke, az Alisca Borrend alapító tagja 
osztotta meg tapasztalatait a jelen-
lévőkkel. Mint említette, a 2021-es 
évjárat nagyon jó évjáratnak minő-
síthető. Magas cukorfokok, egész-
séges szőlő jellemzi, így igazából 
a borászokon múlott, hogy milyen 
bort sikerül készíteniük. - Tamási-
ban sokaknak jól sikerült, hiszen a 
kóstolt borok döntő többsége bírá-
latra alkalmas volt, megfelelő mi-
nőségű, sőt, több kiemelkedő mi-
nőséggel is találkoztunk – mondta 
Módos Ernő. - Ez tulajdonképpen 
az idei esztendőben nem kirívó, 
hiszen az eddigi lebonyolított bor-
versenyek is azt igazolják, hogy jó 
borok készülnek a környéken. Ta-
másiban mégis mindig kicsit kü-
lönleges a helyzet, hiszen a gazdák, 
a termelők nehezebb körülmények 
között termelnek, mint egy opti-
málisabb termőhelyű borvidéken, 
de azt hiszem, hogy ez alkalommal 
is mindent megtettek, és így az asz-
talra kerülő borok alapjában véve 
jó minőséget képviseltek a 2021-es 
esztendőben. 
Színt, tisztaságot, megfelelő illat-, 
zamatanyagot, azok intenzitását, 
fajtára jellemzőségét egyaránt ér-
tékeli a zsűri, majd ugyanezeket 
ízben, zamatban is pontozzák. A 
pontozótábla nagyban segíti a bírá-
kat abban, hogy minél objektívabb 
bírálat születhessen egy-egy bor 
kapcsán. Az okleveles borminősítés 
azt jelenti, hogy a bor olyan borhi-
bával, borbetegséggel, amely esetle-
ges bírálatból való kizárást okozna, 
nem rendelkezik, viszont a fajtára 
jellemzősége, az évjáratra jellemző 
íz, zamatvilág, illat, vagyis az össz-
benyomás nem éri el az érmes szin-
tet. Ez azt jelenti, hogy a bor - bár 
különösebb kifogás nem merül fel 

ellene - éremre nem javasolható. Az 
idei versenyen 23 oklevelet osztot-
tak ki, valamint 33 arany, 29 ezüst, 
19 bronz minősítést. 
 – Egyre többen kezdenek el bo-

rászkodni komolyan – emelte ki 
Schrenk Tamás, a Tolnai Borút 
Egyesület elnöke. – A komolysá-
got jelzi, hogy olyan borokat kós-
toltunk most is, amikbe nem lehet 
belekötni, és ez nagyon fontos. Le-
het ugyanis bort készíteni úgy, hogy 
semmi közünk nincsen hozzá, és le-
het úgy, hogy bírálható, valóban ér-
tékes, értékelhető borokat teszünk 
le az asztalra. Körülbelül 6-7 éve 
bírálok Tamásiban és foglalkozom 
itt a borközönséggel, ez idő alatt je-

lentős változások történtek. Amíg 
az elmúlt időszakban 100 borból 
legalább 30 bor volt értékelhetetlen, 
a mostani időszakban ez már csak 
maximum 5-10 bor. 

A „Nagy Rozé Arany” minősítést 
a hőgyészi Horváth Pince 2021-es 
Kékfrankos Rozéja érdemelte ki. 
A „Nagy Fehér Arany” minősítést 
a teveli Veres Pince 2021-es Tra-
minije kapta, míg a „Nagy Vörös 
Arany” minősítést a gyönki Simigh 
Borászati Kft. 2017-es Cabernet 
sauvignon bora kapta. Tamási Város 
Borának ezúttal Bálizs István 2021-
es Blauburgerét választották, és ez a 
bor érdemelte ki az idén alapított 
Németh Miklós Emlékdíjat is.

A Würtz iskola tanulóinak műsora

Különböző szempontok alapján pontozták a leadott mintákat 

Csoportkép a díjazottakkal

„RÁSZORULÓ GYERMEKEKÉRT” ALAPÍTVÁNY

7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.

Alapítványunk alakulása óta minden évben a Tamásiban élő, önhibáján 
kívül hátrányos helyzetben lévő jó tanuló gyermekeket támogatja. 2021. 
évben két alkalommal 117 gyermek részesülhetett egy kis segítségben, 
összesen 1.144.000,- Ft került kiosztásra. Tekintettel a pandémia idősza-
kában egyre gyakoribb online oktatási formára, három rászoruló család 
részére notebook vásárlásáról is döntött a kuratórium. Szeretnénk köszö-
netet mondani az eddigi támogatásokért, és kérjük, adója 1%-val támo-
gassa a rászoruló gyermekeket. Külön köszönetet mondunk továbbá a 
Tamási-Hús Kft-nek, alapítványunknak az idei évben is nyújtott nagy-
lelkű adományáért, melyet rászoruló gyermekek megsegítésére fogunk 
felhasználni.
„Rászoruló Gyermekekért” Alapítvány adószáma: 19231268-1-17

Dr. Révész Ottó s. k. a kuratórium elnöke
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Pántlikás szólisták teljesítményét ismerték el
Második alkalommal ren-
dezte meg a Muharay Ele-
mér Népművészeti Szövet-
ség és a Bartina Néptánc 
Közhasznú Egyesület a Dél-
dunántúli hagyományőrző 
táncosok szóló-és páros 
táncversenyét Bogár István 
emlékére.

Berkesné Imre Erika

Március 5-én Szekszárdon 3 megye 
15 településéből 60 hagyományőrző 
táncos mutatkozott be férfi szóló-
tánccal vagy páros tánccal. A Pánt-
lika Néptánc Együttes gyermek és 
ifjúsági korosztályban nevezett egy-
egy párossal a versenyre. Gyermek 
korosztályban a Jámbor Boldizsár 
- Németh Csenge páros először vett 
részt szakmai megmérettetésen. If-
júsági korosztályban Takács Botond 
és Tóth Boróka Hajna tapasztalt 
táncosok, de együtt még nem indul-
tak versenyen. Tamási a Kapos-Kop-
pány mente néprajzi tájegységhez 
tartozik, ezért is fontos számunkra, 
hogy ehhez a tájegységhez tartozó 
táncokat, viseletet ismerjük, bemu-
tassuk, továbbadjuk. Mindkét páros 

törökkoppányi táncokat, ugróst és 
friss csárdást, valamint lassú és friss 
csárdást mutatott be.  A zsűri tagjai 
Sztanó Hédi néprajzkutató, filmren-
dező, Busai Norbert és Taba Csaba 
néptánc pedagógusok voltak. Ők vé-
leményezték és minősítették a 2-2,5 
perces improvizatív bemutatókat. 

A táncokat a rendezvény közpon-
ti zenekara, a Zagyva banda kísérte. 
Nagy örömünkre a Jámbor Boldi-
zsár - Németh Csenge párost ezüst 
minősítésű, a Takács Botond - Tóth 
Boróka Hajna párost kiemelt arany 
minősítésű oklevéllel díjazta a zsű-
ri. Az elismerés értékét az is növeli, 

hogy gyermek korcsoportban arany 
minősítést nem adott ki a zsűri, va-
lamint az ifjúsági korcsoportban a 
Takács Botond-Tóth Boróka Hajna 
pároson kívül más nem kapott ki-
emelt arany elismerést.
Kissné Kecskeméti Eszter az együt-
tes művészeti vezetője, oktatója 
Bíróné Csöglei Gabriellával a hő-
gyészi Székely Kör Bokréta Nép-
tánccsoportjának nevében bukovinai 
táncokkal indult. A páros bemuta-
tójukért kiemelt arany minősítésű 
oklevelet kapott. Rajtuk kívül Gará-
ról (Bács-Kiskun megye) Nádai Pé-
ter – György Anna páros érdemelte 
ki ezt az elismerést.
Az idén több alkalom is adódik to-
vábbi sikerek elérésére. Legközelebb 
április 30-án Bagon kerül sor a Mu-
haray Elemér Népművészeti Szö-
vetség által megrendezésre kerülő 
„Fülöp Ferenc” Országos szóló- és 
párostánc versenyre, majd május 
3-án Komlón az „Örökség” Nemzeti 
Gyermek és Ifjúsági Népművészeti 
Egyesület Gyermek Néptáncosok 
XV. Országos Szólótánc Fesztivál-
jának régiós válogatójára, amelyen 
újabb Pántlikás párosok vesznek 
részt.

A 150 éve Tamásiban született Csallány Gábor 
régész szülőháza és emléktáblája

Számos olyan híresség szü-
letett Tamásiban, aki még 
kisgyermekkorában elke-
rült innen, így esetükben a 
szülőhely csak egy életrajzi 
adat maradt, de különö-
sebb kötődést nem jelen-
tett, és a mai tamásiak sem 
tartják már számon e jele-
seket.

K. Németh András

Közéjük tartozik Csallány Gá-
bor régész, múzeumigazgató 
is, akinek apja, Csallány (ere-
detileg Csollány) Lajos vasúti 
főkalauz volt, így családja csak 
rövid ideig lakott Tamásiban. 
Csallány a gimnáziumot Bu-
dapesten, Zágrábban és Fiu-
mében végezte, a fővárosban 
műszaki és elektrotechnikai 
tanfolyamot végzett. 1892-
ben került Szentesre, ahol 
a helyi ármentesítő társulat 
műszaki tisztviselőjeként dol-
gozott. Munkája során figyelt 
fel a határban megbolygatott 
régészeti lelőhelyekre és leletek-
re, amelyeket bejelentett a Magyar 
Nemzeti Múzeumnak, ahonnan őt 
bízták meg a Szentes környéki lele-
tek megmentésével. 1899-ben részt 
vett a Nemzeti Múzeumban rende-
zett első régészeti és numizmatikai 
tanfolyamon. Magángyűjteménye, 
a feltárásain előkerült szarmata, 
gepida, avar és honfoglalás kori sí-
rok anyaga lett a Csongrádmegyei 
Történelmi és Régészeti Társulat 
általa alapított múzeumának alap-
ja, amelynek alapításától, 1897-től 
kezdve fizetés nélküli őre, 1926-tól 
pedig haláláig az ekkortól Csong-
rád vármegyei Múzeum és Könyv-
tárnak nevezett intézmény igazga-
tója volt.
Számtalan lelőhelyen végzett feltá-
rást, mintegy harminc tanulmányt 

írt. Szentesen jelentős közéleti tevé-
kenységet is kifejtett, számos köz-
művelődési és sportegyesület alapí-
tója és tagja volt, egy ideig a helyi 
lapot is szerkesztette. 1945-ben, 
Budapest ostromakor halt meg.
1894-ben feleségül vett egy három-
gyermekes özvegyet, Csergő Kor-
néliát, akitől további nyolc gyer-
meke született. Egyik fia, Csallány 
Dezső is régész lett, többek között 
a szegedi és a nyíregyházi múzeum 
igazgatója is volt.

A szentesi Csallány Gábor Mú-
zeumbarát Kör kezdeményezésé-
re Tamásiban az 1990-es évek első 
felében emléktáblát állítottak név-
adójuk emlékére. A Szentesi Élet 
című lapban 1991. május 18-án 
megjelent, Megtalálták Csallány 
Gábor szülőházát című cikk szerint 
a szentesi múzeumbarátok ekkor 
keresték meg a tamási plébánián 
őrzött anyakönyvben Csallány szü-
letési bejegyzését. Az eredeti szülő-
ház már nem állt, de a cikk szerint 
a helyén épült a Deák Ferenc utca 
33. számú ház. Erre került az em-
léktábla, amit azonban a ház lakói 
néhány év múlva egy felújítás kap-
csán levettek a falról, s mivel nem 
került vissza, a leszármazottak visz-
szakérték, és máig is őrzik Szege-
den (pontosan nem tudjuk, hogy a 

tábla mettől meddig volt látható).
Időközben egy kis nyomozást vé-
geztem a szülőházzal kapcsolato-
san, mert felmerült, hogy annak 
idején nem a szülőházra került a 
tábla, és a Csallány-ház valójában 
a megjelölt épülettől néhány házzal 
arrébb állt. Tudni kell, hogy 150 éve 
még nem voltak utcánként kiadott 
házszámok, hanem a házakat egytől 
kezdve folytatólagosan jelölték a te-
lepülésen belül (Csallány a 43. szá-
mú házban született). A 19. század 

második felében készült katasz-
teri térképek tanulmányozása 
alapján bebizonyosodott, hogy a 
43. számú ház nem a Deák Fe-
renc utca 33. számú ház helyén 
állt, hanem a 25. vagy a 23. szá-
mú ház telkén.
Szentesen tavaly ünnepelték 
Csallány Gábor születésének 
150. évfordulóját. Erre az al-
kalomra jelent meg Szalontai 
Csaba, a Magyar Nemzeti Mú-
zeum Nemzeti Régészeti In-

tézete régészének könyve „Hát 
atyámfia, a muzeum nem komé-
dia”. A szentesi múzeum törté-

netének első 70 éve a korabeli sajtó 
alapján címmel (Budapest 2021), 
amiből kirajzolódik a Csongrád 
megyei múzeumot alapító régész 
pályaképe, páratlan szervezőkész-
sége, munkabírása. Egy baráti be-
szélgetés során merült fel, hogy 
Tamásiban vissza kellene állítani 
Csallány Gábor emléktábláját. A 
szervezésbe bekapcsolódott Vö-
rös Gabriella régész, volt szentesi 
múzeumigazgató, a család részéről 
Nádai Csilla dédunoka, valamint 
Czink Judit, a Tamási Művelődési 
Központ igazgatója is. Közös meg-
egyezéssel a Kultúrák Házát vá-
lasztottuk az új emléktábla helyéül. 
A táblát – a 150. születésnap után 
pontosan egy évvel – 2022. május 
10-én avatjuk fel. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk!

Ásatási felvétel: Csallány Gábor rézkori 
temető feltárása közben Szentes-Kistőkén, 
1929–1930 körül (forrás: Szalontai Csaba 

idézett mű 418. oldal 122. kép)

Tóth Boróka Hajna és Takács 
Botond

Szaxofonosok, fuvolások 
találkoztak

Márciusban két szakmai 
találkozón vettünk részt 
a tanítványaimmal a Pé-
csi Művészeti Gimnázium, 
Szakgimnázium és Techni-
kumban. 

Ótus László

A II. Pécsi Szaxofon-találkozót 
március 4-én rendezték meg. 
Itt Kandi Levente, Kovács Do-
nát, Kovács Zsóka és Ótus Máté 
György tanulóim mutatták be tu-
dásukat szakmai közönség előtt.  
Az Ifjú Tehetségek Regionális 
Fuvolás Találkozójára március 
18-án került sor, ahol Szabó Zsó-
fia és Tolnai Dóra tanítványaim-

mal voltunk. Ide elkísért még 
minket Dezső Judit kolléganőm, 
aki zongorán kísérte a lányokat. 
Mindkét találkozó programja ha-
sonlóképen épült fel. A megnyitó 
után a résztvevő zeneiskolák nö-

vendékeinek előadásai következ-
tek, majd a művészeti gimnázium 
szaxofon, illetve fuvola tanszakos 
növendékeinek hangversenyét 
hallgathattuk meg. Lehetőségük 
volt a résztvevő gyerekeknek bete-
kinteni a középiskolai szaxofon-
oktatásba, illetve hasznos taná-
csokat kaptunk a győri Hungarian 
Flute Center gyakorlati előadásán 
a fuvola vásárlásról és a hangszer 
megismeréséről. Mindkét találko-
zó az oklevelek átadásával és szak-
mai értékeléssel zárult. 
Elmondhatom, hogy a gyereke-
ink mindkét rendezvényen kivá-
lóan szerepeltek, remekül érezték 
magukat, s élményekkel, tudással 
gazdagodva térhettek haza. A ta-

lálkozók célja 
a zeneiskolás 
fiataloknak és 
tanára iknak 
olyan szak-
mai program 
b i z t o s í t á s a , 
melyen ke-
resztül új él-
ményeket, ta-
pasztalatokat 
szerezhetnek, 
megismerhe-
tik egymás 
tevékenysé-
gét. Az el-
húzódó pan-
démia miatt 
gyakorlatilag 
hosszú ideje 
nem volt le-
hetőség kö-
zösségi prog-

ramok szervezésére. 
Az online versenyek nem adnak 
lehetőséget egymás megismeré-
sére. Végre élő betekintést nyer-
hettünk a régió zeneiskoláiban 
zajló munkába!

A szaxofonos növendékek és felkészítőjük

A fuvolán tanuló növendékek és felkészítőik
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Többször is vittek már adományokat
Öt évre nyúlik már vissza a testvérvárosi kapcsolat Tamási és a kárpátaljai Tiszapéter-
falva között. A két település korábban is kölcsönösen segítette egymást, most a he-
lyiek gyűjtést szerveztek a kint élők megsegítésére.

A háború kitörése óta már nem csak 
a testvérvárosban élőknek, hanem a 
konfliktus miatt oda menekülőknek 
is elkél a segítség. – A kárpátaljai 
testvérvárosunk körülbelül akkora 
település, mint Tamási. A háború 
kitörése óta számukra szerveztünk 
gyűjtést, amely folyamatosan zajlik 
– ismertette a város polgármeste-
re, Porga Ferenc. - Először a mű-
velődési központban gyűjtöttünk, 
és már több hete annak, hogy az 
ott 2,5 tonna mennyiségben össze-
gyűlt adományokat elszállítottuk, 
és nemrég a második szállítmány is 
útra kelt. A gyűjtést folytatjuk, az 
adományokat a volt Zöldalmaház-
ba várjuk. Aki szeretne segíteni, az 
tartós élelmiszerrel tud leginkább, 
valamint ágyneművel, ágyneműhu-

zattal, plédekkel, takarókkal, mat-
racokkal. Tisztálkodási szereket, 
gyermekápolási szereket is várunk, 
az adományokat hétköznap lehet 
vinni a gyűjtőpontra. 
Porga Ferenc elmondta: az első 
szállítmány átadásakor látták, hogy 
bizony elkél a segítség. Bár front-
vonalban még nincs Tiszapéterfal-
va, de a háború sújtotta részekről 
sokan érkeznek hozzájuk mene-
kültek, és emiatt nagyon fontos a 
segítségnyújtás számukra. Arról 
is tájékoztatott, hogy több mene-
kültnek Tamási is átmeneti ott-
hon adott, a Vályi Péter Szakkép-
ző Iskola, valamint a Béri Balogh 
Ádám Katolikus Gimnázium kol-
légiumában is elszállásoltak ukrán 
menekülteket. Emellett az egyik 

önkormányzati bérlakásban is me-
nedéket adtak egy hat fős ukrán 
családnak. - Nagy részük szeretne 
itt maradni, és dolgozni is szeretné-
nek, reményeink szerint hamarosan 
munkál vállalhatnak – magyarázta a 
polgármester. - Információink sze-
rint magánszemélyek is fogadtak 
be menekülteket, az adományokból 
természetesen őket is segítjük. 
Az önkormányzat kéri, hogy aki 
saját otthonába fogad be mene-
külteket, segítésük érdekében 
szíveskedjenek az önkormányza-
tot tájékoztatni a tényről. Erre 
azért van szükség, hogy tudják 
segíteni az ellátásukat, valamint 
tájékoztatni tudják őket arról, 
hogy mikor lesznek jogosultak 
alapellátásra.

Tolna megyei vállalkozók teljesítményét ismerték el
A világjárvány és a Ma-
gyarország közelében fo-
lyó háború árnyékában az 
együttműködés fontossá-
gát emelték ki a 22. alka-
lommal megrendezett Vál-
lalkozók Napja rendezvény 
felszólalói, Eppel János 
VOSZ-elnök és Varga Mi-
hály pénzügyminiszter. 

Az eseményen – a hagyományok-
nak megfelelően – díjazták a ki-
emelkedő teljesítményeket elérő 
vállalkozókat. A Magyar Gazdasá-
gért Díjat nyolcan vehették át Varga 
Mihálytól és Eppel Jánostól, Az Év 
Vállalkozója Díjat 66 vállalkozó és 
Kiemelkedő Társadalmi Szerepvál-
lalásért Díjat egy fő kapott, köztük 
két határon túli vállalkozó. A díja-
zottak listáján négy Tolna megyei 
cégvezető található: Vajda Attila, a 
Vajda-Papír ügyvezető tulajdonosa, 
Kovács János, a KJ Autószolga ügy-

vezető tulajdonosa, Márton Zoltán, 
a Kemi-Ker tulajdonosa és Kólya 
József, a Tam-Bau ügyvezető tulaj-
donosa. Mindnyájan Év Vállalko-

zója Díjat kaptak – derül ki a Vál-
lalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének (VOSZ) sajtóközle-
ményéből.

Újabb intézményi elismerésben részesült a Vályi
A Digitális Jólét Nonprofit Kft. versenyt írt ki a digitális világ és a mesterséges in-
telligencia iránt érdeklődő középiskolás fiataloknak a Mesterséges Intelligencia (MI) 
Kihívás online kurzus elvégzésére, a mesterséges intelligencia lehetőségeinek meg-
ismerésére és kompetenciafejlesztésre.

A Digitális Jólét Nonprofit (DJN) 
Kft. 2022. február 7. és március 15. 
közötti időszakra meghirdetett MI 
Kihívás iskolai versenyben a Tolna 
Megyei SZC Vályi Péter Szakkép-
ző Iskola és Kollégium a diákok és 
kollégák teljesítménye alapján be-
került a legjobb 12 intézmény közé.
A magyarországi székhelyű középfo-
kú nevelés-oktatást folytató intézmé-
nyek nappali rendszerű oktatásban, 
felnőttoktatásban részt vevő tanulói, 
a felnőttképzésben részt vevő szemé-
lyek és pedagógusaik/oktatóik szá-
mára kiírt önkéntes megmérettetésre 
100 iskola regisztrált, ahová közel 60 
ezer tanuló jár. Több mint 6 ezer diák 
és oktató teljesítette a Kihívást a ver-
senyfeltételeknek megfelelően.
A verseny végén az első 12 intéz-
mény részesült jutalomban,  nyerte-
senként bruttó 1.000.000 Ft érték-
ben. A feladatellátási helyek közti 
rangsort a kurzust elvégzők aránya 

határozta meg. Azonos arányszám 
esetén az az intézmény végzett előbb 
a rangsorban, amelyik időben gyor-
sabban érte el az adott arányszámot.
Az ünnepélyes díjkiosztón Fur-
ján Katalin Anett, a szakképző 

intézmény igazgatója Pölöskei 
Gáborné, szakképzésért felelős 
helyettes államtitkártól vette át 
az elismerést Budapesten az ITM 
Könyvtártermében 2022. március 
31-én.

Az elismerést az iskola igazgatója, Furján Katalin Anett vette át

Kólya Józsefnek gratulálnak a díjhoz

"TAMÁSI VÁROSÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY
7090 Tamási, Szabadság utca 46-48.

Alapítványunk alakulása óta folyamatosan végzi az Alapító Okiratban leírt te-
vékenységét, mely az ifjúsági, valamint a tömegsport támogatása; a település-
üzemeltetési feladatokhoz hozzájárulás – közparkok, közterületek kialakítása, 
fenntartása, köztisztaság elősegítése, közfoglalkoztatás támogatása; egészséges 
életmód segítését célzó szolgáltatások támogatása; kulturális örökség helyi vé-
delme, épített környezet védelme.
Szeretnénk köszönetet mondani az eddigi támogatásokért, és kérjük, adója 
1%-val támogassa a fenti célok megvalósítását.

„Tamási Városért” Közalapítvány adószáma: 
18859139-1-17

Koppánné dr. Kertész Margit s. k.
a kuratórium elnöke
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Nemzetközi sikerek tükrében 
2022 első negyedéve

A tamási TAM-BAU Atléti-
kai Club kiemelkedő ered-
ményekkel, nemzetközi si-
kerekkel kezdte a 2022-es 
évet, dobóink kitettek ma-
gukért.

Dr. Stefanovits Ágnes a Portugá-
liában, Bragában megrendezett 
Masters Európa Bajnokságon ver-
senyzett. Egyesületünk történeté-

nek egyik legnagyobb sikerét érte 
el, ugyanis nehéz kalapácsvetésben 
és gerelyhajításban Európa-bajnok 
lett a W35 korcsoportban, disz-
koszvetésben és kalapácsvetésben 
bronzérmet szerzett, súlylökésben 
6. helyezést ért el.
A hazai Országos Bajnokságokon is 
komoly eredményeket értünk el. Az 

U16 korosztályban a fedett pályás 
OB-n és a Téli Dobó OB-n Beke 
Zétény súlylökésben, diszkoszve-
tésben, kalapácsvetésben egyaránt 
ezüstérmes lett, Kótai János pedig 
diszkoszvetésben bronzérmes, így a 

dobogóra két tamási versenyző áll-
hatott fel. Kimmel Tamás kalapács-
vetésben 6. helyezett lett. Meg kell 
jegyezni, hogy mindhárom verseny-

ző óriási új egyéni csú-
csot ért el!
A felnőttek mezőnyé-
ben Sólyom László 
a Budapesten meg-
rendezett nemzetközi 
versenyen elért 6. he-
lye után a Fedettpályás 
Atlétikai Magyar Baj-
nokságon 7. lett súly-
lökésben.
A szenior atlétáknál 
Bosák Attila az M60 

korcsoportban a Szenior 
Fedettpályás Magyar 

Bajnokságon súlylökésben orszá-
gos bajnok lett. Ezek után nagyon 
bízunk a sikeres folytatásban! Min-
den egyes versenyzőnknek gratu-
lálok az elért eredményhez, továb-
bi sikereket kívánunk a hazai és a 
nemzetközi versenyeken!

TAM-BAU AC

A Téli Dobó Országos Bajnokságon ezüstérmet 
szerzett Beke Zétény, bronzérmet Kótai János

Tavaszi szezonkezdet, játékos mozgások 
Biztosan a legnehezebb fel-
készülésén van túl egye-
sületünk a 2021/2022-es 
idény tavaszán. A legnehe-
zebb „ellenfél” ezúttal is a 
már ismert vírusos járvány 
volt, mely folyamatosan 
hátráltatta csapataink fel-
készülését. 

Emiatt például az első csapat edző-
mérkőzéseink nagy része elmaradt, 
így a bajnokság folytatódásával 
„élesben” kellet helytállni Illés De-
zső játékosainak. Az őszi idény ele-
jén megkezdett fiatalítás tovább-
ra is csapatunk egyik jellemzője 
maradt, azaz lehetőleg minél több 
saját nevelésű U19-es korosztá-
lyú játékos csapatba építése és pá-
lyára küldése. Őket egészíthetik ki 
azon - szintén húsz év körüli - já-
tékosok, akik a tavasz folyamán 
új igazolásként segítik a Tamásit, 

azaz: Szántó Bence (Törökszent-
miklósról), Kinder Koppány Boldi-
zsár (Kaposvári BFLA), Alex Péter 
(Kaposvári Rákoczi FC). Egy régi 
játékosunk is érkezett, akit nem kell 
külön bemutatni szurkolóinknak: 
Kaszás Krisztián az NB III-as Ka-
posvári Rákóczi FC-től tért vissza. 
Az edzőmérkőzések hiánya meg-
mutatkozott a márciusi mérkőzések 
alkalmával, mikor a „bajnokesélyes” 
csapatok ellen is - egyenlő ellen-
félként - csak minimális különb-
séggel veszített első csapatunk. A 
Bátaszék 3-2-re, a Kakasd 2-0-ra, 
míg a Majos és a Dunaföldvár 2-1-
re győzött, így a csapat a 7. helyen 
zárta a hónapot. A 3. helyen álló 
U19-es csapatunk a Bátaszék ellen 
6-1-re, a Majos ellen 2-1-re nyert, 
míg a Kakasd ellen 6-5-re veszí-
tett, azonban megőrizte dobogós 
harmadik helyét. Második felnőtt 
csapatunk az Őcsény elleni 6-0-ra 

nyert, míg a Dalmanddal 1-1-es 
döntetlent játszott, így a 4. helyről 
várja az áprilist. A Somogy megyei 
U14-es bajnokságot vezető fiatal-
jainknak egy mérkőzése elmaradt, 
amíg a Koppányvölgye FC ellen 
1-0-ra nyertek, így továbbra is ve-
zetik a tabellát. U13-as fiataljaink 
április 8-ára várják hazai pályára a 
Fadd csapatát. Természetesen a leg-
fiatalabb U7-es, U9-es és U11-es 
korosztály csapatai is folyamatosan 
mérkőznek az újra indult Bozsik-
program keretein belül, játékosunk, 
Bognár Ferenc irányításával. 

Tamási 2009 FC

Sok fotó érkezett a készülő 
könyvhöz

A kedves Olvasóknak kö-
szönhetően a reméltnél is 
több fotó és dokumentum 
felajánlást kaptam a terve-
zett Kop-Kás könyvvel kap-
csolatos februári felhívá-
somra. 

A fotók egy része a Dám Hotel épí-
téséről, illetve az ott tartott csalá-
di és városi ünnepségekről készült. 
Igen érdekesek azok a képek is, 
amelyek egy-egy üzletet örökítettek 
meg más-más korban és gyakran 
változó tevékenységi körrel. Sokak 
bánatára néhány már nem is létezik, 
gondoljanak csak a Fenyvesben mű-
ködött Lihegőre vagy Antal Jóska 
bácsiék tejboltjára. Kevesen tudják 
azt is, hogy a mai Liget Café egy 
kis vegyesbolt átalakításával, bőví-

tésével jött létre. Az 1950-es, 60-as 
évek kirakatai, a boltok áruválaszté-
ka talán ma már megmosolyogtató, 
de sokak számára szép emlék is, 
például az első fekete fehér televí-
zió vagy konyhabútor megvásárlása. 
Sok, sajnos ma már elhunyt boltos, 

pincér, szakács, 
irodai dolgozó is 
feltűnik a   sárgu-
ló felvételeken. 
Megörökítették 
a Kop-Ka Zrt. és 
elődeinek a keres-
kedelem melletti 
egyéb tevékeny-
ségeit. Bizonyára 
többen felismerik 
magukat a vállalat 
által támogatott 
úttörő zenekar-
ban, a Pro Cultu-
ra énekkarban, a 

május 1-jei felvonulásokon, a lovas 
napi képeken. Tamási és környéké-
nek lakói is kapcsolódtak a cég mű-
ködéséhez, hisz a felvásárlóknál le-
adott termények, állatok kiegészítő 
jövedelmet adtak a nem szövetke-
zeti dolgozóknak, például a barom-
fi- és nyúltenyésztőknek. A fiatal 
olvasók nem is tudják, hogy a most 
megújuló Kop-Cipóka sütőüzem 
épületében már a 60-as években 
cukrászüzem működött, amely sü-
teménnyel, fagylalttal látta el a kör-

nyező települések boltjait, vendég-
látóhelyeit. Érdekes mellékszálakra 
is fény derül, például a hangyaszö-
vetkezet betagosítására a földműves 
szövetkezetekbe, s ennek révén az 
utóbbiak tevékenységi körében is 
megjelenik a kereskedelem. A Ta-
mási Hangyaszövetkezet üzlete he-
lyére épült a nagyközség áruháza, 
amely méretében, áruválasztékában 
messze túlmutatott a település je-
lentőségén, s a fémborítás eltávolí-
tása és a felújítást követően ma is a 
főterünk egyik impozáns épülete.
Kedves Tamási Táj Olvasók! To-
vábbra is köszönettel várom a sze-
mélyes emlékeiket, élményeiket, 
fotóikat, dokumentumaikat, amely 
az eltelt 75 év bármely korszakához 
kapcsolódik.

Örményi János 
06-30-271-1079 

ormenyijanos@gmail.com

A polgárőrökkel egyeztettek
Az elmúlt évet értékelték, 
és a jövőbeni közös felada-
tokat határozták meg a Ta-
másiban megtartott érte-
kezleten.

A Tamási Rendőrkapitányságon a 
napokban tartották meg a járásban 
működő polgárőregyesületek és a 
rendőrség évértékelő ülését. Az ér-
tekezlet első felében, dr. Kuti István 
r. ezredes városi rendőrkapitány, va-
lamint az érintett szakterületek ve-
zetői értékelték a térség bűnügyi, 
rendészeti és közlekedésrendészeti 

helyzetét. A résztvevők értékelték a 
közös szolgálatokat, valamint a ko-
rábban vállalt és elvégzett feladato-
kat is. Az együttműködést mindkét 
fél magas szintűnek értékelte. A je-
len lévő polgárőregyesületek veze-
tői, képviselői tájékoztattak a mű-
ködésükről és a tevékenységükről.
Az értekezleten az idei év főbb 
feladatait is megvitatták. A felek 
megállapodtak abban, hogy to-
vábbra is előtérbe helyezik a kö-
zös szolgálatok hatékony megva-
lósulását, a polgárőrgépjárművek 

igénybevételével történő együttes 
feladatellátást. Az eddigieknél 
is nagyobb hangsúlyt helyeznek 
a külterületek és a hulladékgaz-
dálkodás rendjének megsértői-
nek kiszűrésére. E körben több 
szomszédos egyesület nagyobb 
létszámban, együttes közös szol-
gálatot is vállalt. A résztvevők 
megegyeztek abban is, hogy a 
jövőben a veszélyeztetett korcso-
portokat is közösen keresik meg 
a megelőzési tevékenységük so-
rán.

Óriási sikert ért el dr. Stefanovits Ágnes

Beke Zétény ezüstérmes lett súlylökésben 

Krémer Péter egy fekete-fehér tévét ad el éppen

Futballmárcius
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Négyszögletű Kerek Erdő kiállítás 
nyílik a könyvtárban

A figurák már "virágkörüli" 
útra indultak vándorkiállí-
tás formájában, és hamaro-
san a könyvtárba érkeznek 
gyermekek és felnőttek 
nagy örömére.

Ki ne ismerné a Négyszög-
letű Kerek Erdő lakóit? Lá-
zár Ervin Kossuth-díjas író 
gyermekregénye 1985-ben 
jelent meg.  Illusztrációit Ré-
ber László  rajzolta. A kötet, 
vagyis Dömdödöm és tár-
sainak története 1986-ban 
elnyerte az Év Könyve ju-
talmat. Az erdő lakóival, 
életükkel, kalandjaikkal a 
gyermekkönyvtár idei olva-
sópályázatának keretében 
ismerkedhetnek a Würtz iskola, a 
katolikus iskola és a nagykónyi is-
kola 3. és 4. osztályos kisiskolásai. 
A többfordulós levelezős játékban 
3 fős csapatokban mérhetik össze 
a meseregényről gyűjtött ismeretei-
ket. A havonta kapott feladatlapok 
megoldásának jutalmaként április-
ban „személyesen” is találkozhatnak 
a szereplőkkel. 
Nagy Istvánné, a Tamási Műve-

lődési Központ és Könnyü László 
Könyvtár intézményegység vezetője 
elmondta: Megyeri János szobrász-
művész óriás figurái, Süsü és bará-
tai már jártak a tamási könyvtárban. 
Itt tartózkodásuk alatt nemcsak a 

gyerekek, a felnőttek is újra átél-
hették Süsü, a sárkány kalandjainak 
varázsát. Amikor Megyeri János 
szobrászművész Pécelre költözött 
és megtudta, hogy Lázár Ervin, a 
nagy meseíró sokáig e helyen élt és 
alkotott, úgy gondolta, valami ma-
radandó alkotással szeretne adózni 
emlékének. Hosszas előkészületek 
és fáradságos, szívvel-lélekkel-szak-
értelemmel végzett munka eredmé-

nyeként készültek el az életnagysá-
gú figurák, Dömdödöm, Szörnyeteg 
Lajos, Ló Szerafin, Vacskamati, 
Mikkamakka, Nagy Zoárd, a lé-
pegető fenyőfa és Maminti, a kicsi 
zöld tündér, akit Megyeri János sa-

ját  kislányáról formázott. Az 
óriásbábok leginkább  plüssfi-
gurákra emlékeztetnek, pedig 
nem azok. Hegesztett fémből 
van a vázuk, erre került rá a jól 
faragható purhab, amit a kö-
vekhez hasonlóan, de azoknál 
könnyebben lehet formázni. 
Végül textíliával borította be 
az alakzatokat a szobrász. A 
figurák már "virágkörüli" útra 
indultak, vándorkiállítás for-
májában. S hamarosan könyv-
tárunkba érkeznek gyermekek 

és felnőttek nagy örömére. Maga 
az alkotó, Lázár Ervin panoptikum 
figurára hasonlító, élethű szobor 
mása is velük tart, amely természe-
tesen úgyszintén a művész, Megyeri 
János keze munkáját dicséri. 
A Négyszögletű Kerek Erdő című 
kiállítást 2022. április 25-29 között 
tekinthetik meg az érdeklődők a 
könyvtár nyitva tartási idejében.

Fokozott rendőrségi ellenőrzések a Gyulaj 
Zrt. állami erdő- és vadászterületein

Minden évben, így idén is 
fokozott figyelmet szentel 
a Gyulaj Erdészeti és Vadá-
szati Zrt. a rendre, vagyon-
biztonságra, a vadfajok és a 
védett állatok nyugalmára 
a vadászterületeinken, er-
dőterületeinken, kiemelten 
így van ez a gím- és dám-
bikák agancshullajtási idő-
szakában. 

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

Különböző, véletlenszerű időpon-
tokban és helyszíneken történő 
rendőrségi és erdészeti-, vadászati 
szakszemélyzeti közös ellenőrzé-
sek és intézkedések meghozzák a 
várt eredményt. Fokozott rendőri 
jelenléttel és sorozatos járőrözéssel 
lépünk fel az illegális agancsgyűj-
tőkkel szemben, az ezek mögött 
álló bűnözői csoportok ellen, illetve 
a vadgazdálkodó által kiadott agan-
csozói engedéllyel rendelkezőkkel 
is betartatjuk a törvényben és sza-
bályzatokban előírtakat.

A vad nyugalmát megzavaró, ille-
téktelen behatolók ellen minden 
erőnkkel és eszközünkkel fellépünk. 
A hivatásos vadászi szakszemélyzet 
aktív őrszolgálati, bűnmegelőzési 
munkájához hagyományosan meg-
erősítő és hatékony segítséget nyújt 
évről-évre a rendőrség a közös jár-
őrözéssel és egyéb módszerek alkal-
mazásával.
Az állami erdészeti részvénytár-
saság területén a Tamási Rendőr-
kapitányság kiemelten nagy erő-
feszítéseket tesz a teremtett világ 
ellen elkövetett bűncselekmények 

megelőzése, megakadályozása és 
az elkövetők felderítése érdeké-
ben.

Idén is zajlanak a közös ellenőrzések


