
Új elnök áll a Tamási Caritas 
Egyesület élén
Fellinger Ká-
rolyné nevét 
talán nincs, 
aki ne is-
merné a vá-
rosban. Év-
tizedek óta 
fáradhatat-
lanul dolgo-
zik a rászoruló családokért Ta-
másiban és környékén a Tamási 
Caritas Egyesület elnökeként. 
Most átadta a stafétát, és új el-
nök igazgatja az egyesületet: 
Tolnainé Kelemen Beáta – vele 
beszélgettünk.

 ¬ 3. oldal
Magyar színekben az igézet 
földjén

Várakozás. Izgalom. Remény-
kedés. Engedélykérés. Újabb 
várakozás, még több izgalom.  
Ezek a szakaszok előzték meg a 
Tamási Béri Balogh Ádám Kato-
likus Gimnázium utazását idén 
februárban.

 ¬ 4. oldal
Őrületesen jó kaland volt

Egy évben miért csak egyszer 
van? – ez a kérdés fogalmazó-
dott meg az idei Kalandőrület 
nyertes csapatának egyik játé-
kosában. Ebből is látszik, hogy 
mennyire szeretik a fiatalok a 
Tolna Megyei SZC Vályi Péter 
Szakképző Iskola és Kollégium 
középiskolásoknak szervezett 
24 órás, kalandos és őrült játé-
kát.

 ¬ 5. oldal
A FuTamási futócsapat ismét 
körbefutotta a Balatont

Idén 16. alkalommal rajtolt el 
Magyarország egyik legnép-
szerűbb sporteseménye, az XVI. 
NN Ultrabalaton, melyen tamá-
si futók is indultak. 

 ¬ 7. oldal

A Tamásin áthaladó és egymást kereszt alakban metsző főutak bevezető szakaszai mentén a közelmúltban négy útmenti keresztet 
állíttatott a település katolikus közössége. A 2021. évi Eucharisztikus Kongresszusnak emléket állító kereszteket Felföldi László pécsi 
megyéspüspök és Csibi Imre tamási plébános keresztről keresztre járva áldotta meg 2022. április 15-én, nagypénteken. 

 ¬ 2. oldal
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Összefogás a tamási római katolikus közösségbenA tartalomból
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Az uniós csatlakozás óta nem látott lehetőség előtt a gazdák
A Közös Agrárpolitika (KAP) 
stratégiai terve, reformjai-
nak aktualitásai a gazdál-
kodókat érintő jövőbeni 
változások és lehetőségeik 
álltak annak a szakmai fó-
rumnak a középpontjában, 
amelyet a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara (NAK) és 
az Agrárminisztérium szer-
vezett a környékbeli gaz-
dálkodók számára Tamási-
ban.

Magyarország is benyújtotta a 
2023 januártól életbe lépő, új vi-
dékfejlesztési programot Brüsszel-
be. – Nagyon fontos, hogy a Közös 
Agrárpolitikával kapcsolatos tudni-
valókat elhozzuk a gazdálkodók-
nak. Az agrárkamarának az infor-
mációszolgáltatással kapcsolatosan 
jelentős feladata lesz, amelyet a fa-
lugazdász-hálózat továbbít majd a 
gazdák felé – jelezte Vendégh Edit, 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Tolna megyei elnöke a szép számú 
résztvevővel megrendezett fóru-
mon. 
Dr. Viski József, az Agrárminisz-
térium vidékfejlesztési programok 
végrehajtásáért felelős államtitkára 
a források változásáról beszélt. – 
Olyan támogatási lehetőséget biz-
tosítunk a gazdák számára, amely 
az uniós csatlakozás óta nem volt. 
Korábban ciklusonként, vagyis hét-
évente 1400-1500 milliárd forintos 
forrás állt rendelkezésre a különbö-
ző támogatási jogcímekre, amelyet 
mostanra az unió lecsökkentett. A 
magyar kormány ezt úgy kompen-
zálja, hogy a kötelezően nyújtan-

dó finanszírozási összeget, amelyet 
minden tagállamnak mellé kell 
tennie hozzájárulásként, az unió-
ban egyedülálló módon a maximális 
szintre, azaz 80 százalékra emelte, 
amellyel mintegy 4300 milliárd, az 
átmeneti időszakban pedig 1500 
milliárd forint áll majd a gazdálko-
dók rendelkezésére. Az államtitkár 
emlékeztetett, hogy ez az összeg 
2014–20 között 1400 milliárd fo-
rint volt, 2021–22-ben 1500 milli-
árd forintnyi forrás érhető el mind 
a mikro-, kis- és közepes családi, 
mind pedig a nagyobb vállalkozá-
sok számára egyaránt. Ez azt je-
lenti, hogy a korábbihoz képest 
háromszor annyi támogatás érkezik 
majd a gazdákhoz a vidékfejlesztési 
programból, de meg tudjuk őrizni a 
korábbi területalapú támogatások 
mértékét is.
– Köszönet a vidéknek, köszönet a 
gazdáknak. A magyar gazdálkodók 
hosszú távra terveznek, úgy akarják 
ellátni a családjukat, művelni föld-
jüket, hogy az stabil, kiszámítható 
és tervezhető legyen – mondta Ja-

kab István, az Országgyűlés alel-
nöke, a Magyar Gazdák Országos 
Szövetségének (MAGOSZ) elnöke 
a rendezvényen, célozva az ország-
gyűlési választás eredményeire. A 
NAK és a MAGOSZ a kormány-
nyal együttműködési megállapodást 
kötve közösen tervezi a jövőt és an-

nak megvalósítását is, amelyhez 
szükséges volt az erős, kétharmados 
felhatalmazás a mostani kormány 
számára. 
Hogy a Közös Agrárpolitika válto-
zásai hogyan alakulnak, szerinte az 
még a jövő titka. Példaként a „par-
lagoltatást” említette, amelynél az 
unió tervezete szerint a teljes terü-
let tíz százalékát lett volna kötelező 
a művelésből kivonni, pihentetni, 
amelyet négy százalékra csökken-
tettek, majd azóta az élelmiszer-
hiány miatt nemrégiben teljesen 
visszavontak. – Mi ezt korábban is 
jeleztük, de várhatóan több ilyen 
változtatás lesz – mondta Jakab Ist-
ván. Arról is beszélt, a stratégiai ter-
vet elkészítették, a KAP által kiala-
kított uniós jogszabályokat tekintik 
mérvadónak, de vitatkoznak velük, 
amelynek eredményessége majd ki-
derül. 

Választásokra készül a kamara, 
nem mindegy, milyen súllyal  

lesznek jelen
A konferencián szó volt hamarosan esedékes agrár-
kamarai választásokról és azok tétjéről is. 

Ötévente van kamarai választás, 
ezúttal május 20-ára esik ez a 
nap, amikor 12 helyszínen sza-
vazhatnak majd a gazdák reggel 
6 órától este 19 óráig, ahogyan 
erről már tájékoztatást is kaptak 
korábban. 
Mindenkit nagyon várnak az 
eseményre, mondta Vendégh 
Edit, aki szerint a választások-

nak igen komoly a tétje. – Az, 
hogy az agrárkamara a követ-
kező öt évre milyen súlyú tár-
sadalmi felhatalmazást kap azt 
jelenti, hogy a gazdatársadalom 
által megfogalmazott elképzelé-
seket milyen eréllyel tudja majd 
a jogalkotók felé képviselni – fo-
galmazott az agrárkamara Tolna 
megyei elnöke.

Vendégh Edit, Jakab István, dr. Viski József és Porga Ferenc polgármester
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Útmenti keresztek - Összefogás a tamási 
római katolikus közösségben

A Tamásin áthaladó és egymást kereszt alakban metsző főutak bevezető szakaszai men-
tén a közelmúltban négy útmenti keresztet állíttatott a település katolikus közössége. 
A 2021. évi Eucharisztikus Kongresszusnak emléket állító kereszteket Felföldi László pé-
csi megyéspüspök és Csibi Imre tamási plébános keresztről keresztre járva áldotta meg 
2022. április 15-én, nagypénteken. 

Az ünnepségen beszédet mondott 
Porga Ferenc, Tamási polgármes-
tere is. A szertartás zenei szolgá-
latában a Szent Cecília Katolikus 
Zenekar működött közre.
Míg napjainkban Nyugat-Európá-
ban döbbenetes módon rombolnak 
le kereszteket, addig Tamásiban 
újakat emelnek. Mátyás Imre, a 
település korábbi plébánosa kez-
deményezéséhez csatlakozva, ma-
gánszemélyek összefogásával - a 
közösség nagy örömére - négy új 
keresztet emeltek.
A kezdeményezéshez csatlakozott 
Szijártó József, az egyházközség 
tagja, aki a munkálatok teljes vég-
zését felügyelte. A gránit kereszte-
ket egy aparhanti sírkőgyártó cég, 
a keresztek alapzatát Pech Tibor 
készítette, az alapozáshoz szükséges 
beton Kólya József adománya. A 
keresztek felállítását egy bonyhádi 
vállalkozó végezte. Az önkormány-
zat a telket biztosította.
A keresztek állításának megvalósí-
tását támogatta:
a Siófokról érkező útszakasz mel-
letti keresztet a Kólya család, a Pin-
cehelyről érkező útszakasz melletti 
keresztet a Berta és Pech család
a szekszárdi bevezető út melletti 
keresztet a Varga és Lakatos család,
a Dombóvárról érkező útszakasz 

melletti keresztet a Szijártó család.
Tamásiban 2021 szeptemberében 
már állítottak keresztet a Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus 
emlékére a Miklósvári parkerdőben, 
a Szent Hubertus erdei fakápolna 
mellett. A közelmúltban pedig ada-
kozásából felújításra került a Liget 
játszótér melletti kereszt is. A négy 
útmenti kőkereszt állításával tovább 
gyarapodott Tamásiban az útmenti 
keresztek száma.
Útszéli feszületek a templomok, 
monostorok keresztjeinek min-
tájára épültek Magyarországon. 
Mindig a család birtokán állították 
fel és - mint a templomok, mo-

nostorok keresztjei - oltalmazó és 
felajánló céllal. A keresztek pon-
tos helyszínei fontos tájékozódási 
pontok voltak. Segítették a tanya-
világban és a szántóföldeken a tá-
jékozódást. Gyakran róluk kapták 
nevüket az egyes tanyadűlők. Ál-
talában asszonyok, lányok viselték 
gondját, friss virágot vittek hozzá, 
gyertyát égettek a tövükben. Szo-
kás volt, hogy a kereszt előtt elhala-
dó férfiak megemelték kalapjukat, 
keresztet vetettek. A búcsújárások 
útvonalába eső kereszteket ének-
kel és imákkal köszöntötték, ha-
gyományos állomásai lettek így a 
zarándokutaknak. 

Új helyszínen gyűjtik az adományokat 

Új helyen várják az Ukrajnából menekülteknek szánt ado-
mányokat Tamásiban.

Az adományokat a továbbiakban a Rákóczi utca 1. szám alatt, a Tamási és 
Környéke Szociális Központnál lehet leadni. A szociális központ munka-
társai munkanapokon, 7 óra 40 perctől 16 óráig fogadják az adományokat 
– tájékoztatott az önkormányzat. 
A tájékoztatás szerint az adományozóktól főleg tartós élelmiszereket 
(liszt, cukor, tészta, rizs, konzerv, bébiétel) és tisztálkodási szereket 
(szappan, tusfürdő, fogkrém, WC-papír, pelenka), valamint takarót, 
ágyneműt és matracot várnak.
A tamási lakosok nagylelkűségének köszönhetően már két alkalommal 
tudtak segíteni a háború sújtotta családokon, gyermekeken, időseken. A 
városvezetők hangsúlyozták: a háború sajnos nem ért véget, a segítségre 
továbbra is szükség van, ezért a gyűjtés folytatódik.

Felhívás

„Tiszta Porta Virágos Kert” program
Tamási Város Önkormányzata az 
idei évben is szeretné elismerni, 
értékelni mindazon lakókat, akik 
aktívan tesznek környezetük szép-
ségéért, rendezettségéért, ezáltal is 
hozzájárulva Tamási arculatának 
szépítéséhez, a városi környezet 
szebbé tételéhez, így a lakosság élet-
minőségének javításához, a zöldfe-
lületek példamutató kialakításával, 
tiszta, rendezett, virágos városkép 
létrehozásához, ugyanakkor szeret-
nénk ösztönözni az ápolt, virágos, 
kulturált környezet kialakítására a 
lakosságot.
Reméljük, hogy sokan jó példával 
elől járva, megmutatják rendezett 
és tiszta portáikat a közösségnek, 
mindannyian láthatjuk majd kitartó 
munkájuk eredményeit.

A program lebonyolítása
A programban automatikusan 
minden családi ház, társasház, 
lakásszövetkezet és sorház részt 
vesz, arra külön jelentkezni nem 
kell. Tamási Város Önkormány-
zata a „Tiszta porta virágos kert” 
programért felelős bizottságot 
állít fel, melynek tagjai május 
15. és július 15. közötti időszak-
ban a város valamennyi utcáját 
bejárva egységes elvek alapján 
pontozzák és választják ki az el-
ismerésre érdemes portákat. Az 
értékelés során az ingatlanokat és 
azok környezetének rendezettsé-
gét, tisztaságát, igényességét, sa-

ját kialakítású kertek ötletességét, 
társasházak tisztaságát, kulturált-
ságát figyeli a bizottság. Azok az 
ingatlan tulajdonosok, akiket a 
bizottság arra érdemesnek talál, 
„Tiszta porta virágos kert” feliratú 
emléklapot vehetnek át.
A program lezárására és az elisme-
rések, díjak átadására szeptember 
hónapban kerül sor.
A programban résztvevők az alábbi 
kategóriák szerint kerülnek értéke-
lésre és díjazásra: családi ház, társas-
ház, lakásszövetkezet, sorház.

Díjazás
Azokat az ingatlan tulajdonosokat, 
akiknek a portája különösen igé-

nyesen került kialakításra, gondo-
zásra, a bizottság külön díjazza az 
alábbiak szerint.

A családi ház, társasház, lakásszö-
vetkezet és sorház kategóriában:
1. helyezett 30.000,- ft értékű vá-
sárlási utalvány
2. helyezett 25.000,- ft értékű vá-
sárlási utalvány
3. helyezett 20.000,- ft értékű vá-
sárlási utalvány
4. helyezett 15.000,- ft értékű vá-
sárlási utalvány
5. helyezett 10.000,- ft értékű vá-
sárlási utalvány
6. helyezett   5.000,- ft értékű vá-
sárlási utalvány

VÁ OR SI

2022. május 29.

vasárnap 9.00-1
3.00

Tamási Rendezvénytér

Színpadi programok

9.15 ARANYERDŐ ÓVODA műsora

10.00 CSURGÓ ZENEKAR
 gyermekkoncertje

A rendezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

9.30 ZENEBÖLCSI 
zenés foglalkoztató Dezső Judit zenetanárral

11.00 KERÉKPÁROS ÜGYESSÉGI PÁLYA 
Tamási BringaSport Egyesület

11.00 TERÁPIÁS KUTYABEMUTATÓ 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS  

tmk7090@gmail.com
tel.: 74/471-105

20/270-9375

FONAL LABIRINTUS

TŰZOLTÓAUTÓ BEMUTATÓ

NÉPI JÁTSZÓPARK  
fa körhinta, láda derbi, hordólovaglás, óriás csúzli,

sajtlabirintus, csirkepofozó, kakaskodó, golyós egyensúlyozó ASZFALTRAJZ

ÓRIÁS TWISTER CSILLÁMTETKÓ 

ARCFESTÉS    BÜFÉ MINIFÁNKFAGYI VATTACUKOR  

A gyermeknapon a részvétel és a játékok használata ingyenes!

Eső esetén: Tamási Művelődési Központ

M

KUTYÁS JÁTSZÓHÁZ
Tamási Állatvédő Egyesület

Felföldi László és Csibi Imre áldották meg a kereszteket
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Új elnök áll a Tamási Caritas 
Egyesület élén

Fellinger Károlyné nevét talán nincs, aki ne ismerné a 
városban. Évtizedek óta fáradhatatlanul dolgozik a rá-
szoruló családokért Tamásiban és környékén a Tamási 
Caritas Egyesület elnökeként. Most átadta a stafétát, és 
új elnök igazgatja az egyesületet: Tolnainé Kelemen Be-
áta – vele beszélgettünk. 

• Hogy talált meg a lehetőség, fel-
kérés, hogy Te legyél az egyesület 
elnöke? Milyen érzés volt, hogy 
Rád bízták ezt a feladatot?
 – A leköszönő elnök, Fellinger Ká-

rolyné évekkel ezelőtt említést tett 
arról, hogy szeretné átadni a sta-
fétát és keres maga helyett valakit. 
Már akkor utalt rá, hogy rám gon-
dolt. Aztán eltelt néhány év és újra 
megkeresett, ezúttal már komoly 
elhatározással. Nagyon megtiszte-
lőnek érzem és sokat gondolkodom 
is rajta, hogy biztosan oka van an-
nak, hogy engem szemelt ki erre a 
pozícióra. Gondolom az évek múl-
tával körvonalazódott, hogy milyen 
kezekbe adná a már 25 éve jól fel-
épített rendszert. Biztosan látott 
bennem ambíciót, rátermettséget 
és bizalmat, amellyel igazán meg-
tisztel. Feltételhez kötöttem ezt a 
felkérést, ami nem más, minthogy 
mellettem lesz és segíti a munkát. 
Erre ígéretet kaptam, és az eddigiek 
is azt mutatják, hogy messzemenő-
kig mindenben segít. Sokat tanul-
tam tőle már az elmúlt évtizedben 
is, és bízom benne, hogy még sok 
bölcsességet fog átadni a jövőben. 
A tagságnak ő terjesztette elő a 
vezetőváltást és tett javaslatot sze-
mélyemre, majd titkos szavazással 
döntöttek. Elnökségünk 3 tagból 
áll, Both Béláné maradt az elnök - 
helyettesi poszton, Kovács Zoltánt 
választották elnökségi tagnak, aki-
nél az egyesület pénzügyei a legjobb 
kezekben lesznek.
• Milyen múltú egyesületnek áll-
tál most az élére, mik a főbb tevé-
kenységek?
 – Maga a Caritas csoport már 25 

éve tevékenykedik Tamásiban, az 
egyesületi formát 2007-ben alapí-
tották 14 fővel. Az egyesület elsőd-
leges céljának és feladatának tekinti 
a szociálisan rászoruló személyek 
felkutatását és segítését (adomá-
nyok gyűjtése, kiosztása), felkaro-
lását, valamint az e célok körében 
történő összefogást a Tamásiban 
működő civil szervezetekkel, intéz-
ményekkel és magánszemélyekkel.
• Voltál-e korábban segítő itt, 
vagy teljesen újként állsz most 
neki a feladatoknak?
 – Minimális szinten láttam bele az 

egyesület életébe, adománygyűjté-
seknek és Caritas által szervezett 
programoknak is részese voltam. 
Többször vállaltunk fellépést tanít-
ványainkkal, főleg nagyobb ünne-
pek, anyák napja alkalmával, idősek 
karácsonyán vagy az adományok 
gyűjtésének kommunikációjában, 
reklámozásban is szívesen segí-
tettem. Legutóbb az ukrajnai me-
nekültek részére szervezett gyűj-
tésben, vásárlásban, szállításban 
segítettem. 
• Mekkora létszámú az egyesület, 
várható-e bővülés?
 – Jelenleg 31 fő alkotja a csopor-

tot, ebből öten újonnan csatlakoz-
tak az egyesülethez. Természetesen 
várjuk önkéntesek jelentkezését, 
főként szeretnénk a fiatalabb kor-
osztályt megszólítani. Megértettem 
a „segélykiáltást”, mely szerint a 
Caritasnak fiatal, tettrekész segí-
tőkre van szüksége. Fontos kihang-
súlyozni, hogy nem az idősebbek 
elnyomásával, hanem együtt, össze-
fogással, a tapasztalatokra hagyat-
kozva fiatalos lendülettel kell meg-

valósítani a kitűzött terveket.
• Változik-e a tevékenységi köre 
az egyesületnek?
 – Egyelőre nem tervezünk vál-

toztatni, ha mégis szóba kerülne a 
változás, akkor csakis bővítés jöhet 
szóba. 
• Mik a fontosabb céljaid elnök-
ként rövid és hosszútávon egy-
aránt?
 – Elsődleges célom a közösség 

megtartása és a jól felépített rend-
szer, a kapcsolatok fenntartása, új 
kapcsolatok kialakítása. Természe-
tesen fontos a szükséges források 
(pl. pályázatok) felkutatása ahhoz, 
hogy szeretetszolgálati vállalásun-
kat teljesíteni tudjuk. Fontosnak 
tartom a tagok testi és lelki karban-
tartását, továbbképzéseken, trénin-
geken való részvételt, csapatépítést. 
A működéshez szükséges alapvető 
jó körülmények kialakítása is fon-
tos, hiszen jelenleg is nehéz körül-
mények között végezzük ezt az ön-
kéntes tevékenységet. 
• Szerinted miért fontos, hogy 
működjön egy ilyen jellegű egye-
sület a településen?
 – Fontos megemlíteni, hogy nem 

kizárólag csak Tamásiban élő nehéz 
sorsú embereken segít a szervezet, 
hanem a környező kistelepüléseken 
élő rászoruló családoknak is. Az el-
múlt 24 év bizonyítja, hogy szükség 
van egy ilyen jellegű szervezetre, ez 
idő alatt több, mint 1000 pár téli 
meleg cipőt, több tucat meleg ka-
bátot vásárolt az egyesület, mint-
egy 150 q olcsó ruhaneműhöz jut-
tatta a szociálisan rászorulókat és 
ettől sokkal nagyobb mennyiséget 
osztott szét ingyenesen. Az elmúlt 
évek során ismertté vált a szervezet, 
egyre többen keresnek fel minket a 
segítségre szorulók, valamint a se-
gíteni szándékozók is. Mondhatom, 
hogy mi vagyunk a híd a két vég-
pont között, itt már meglévő kap-
csolatokkal tudunk tevékenykedni 
és ezeket felhasználva segíteni. 
Böjte Csaba az egyik nagy példa-
képem, ő ezt mondja: „Jót tenni jó! 
Sokan szidják ezt a világot, hogy 
mennyi rossz ember van. Én azt 
szoktam mondani el kell kezdeni 
valami jót tenni, mert akkor kiderül 
mennyien állnak a jó ügy mellé.”

A Tamási Caritas Egyesület 
elérhetőségei: 

E-mail: tamasikaritasz@gmail.com; 
Telefon: +36 70 677 9027; 
Facebook: Tamási Caritas Egyesü-
let
Cím: 7090 Tamási, Szabadság u. 
21. (Caritas Házunk a Tamási Ró-
mai Katolikus Plébániahivatal mel-
lett található)

Vélemény

A költészet napjára 
készültünk 

Böde Péter Vándor Meseíró láto-
gatott iskolánkba a Würtz Ádám 
Általános Iskolába április 7-én. 
Régóta vártuk őt, de a pandémia 
miatt halasztanunk kellett a talál-
kozót. Végre megérkezett, s nem 
okozott csalódást. Tíz osztály ta-

nulóinak – 1-4. osztályig – tartott 
író-olvasó találkozót. Közvetlen 
egyéniségével, vidám, vicces elő-
adásmódjával mindvégig fenn 
tudta tartani közönsége figyel-
mét. Életkoruknak megfelelően 
alakította, változtatta a foglalko-
zások tartalmát, a legbátrabbakat 
szereplésre kérte fel, segítségüket 
jutalmazta is. Érdeklődésüket a 
magyar nyelv szépsége, külön-
legessége felé irányította. Szójá-
tékaival meghökkentette, felvil-
lanyozta, pozitív gondolkodásra 
ösztönözte hallgatóságát. Rácso-
dálkozhattak kilenc évesen készí-
tett képregényére. Saját példájával 

mutatta be, hogy minden ember 
különleges, egyedi, mindenki elér-
heti a célját, csak tennie kell érte. 
Kiadványait nem csak írja, hanem 
maga illusztrálja is, gyönyörűsé-
ges ceruzás rajzaival. Könyveinek 
bemutatásán keresztül beavatta a 

gyerekeket a könyvkészítés rejtel-
meibe. Tartalmukkal az állat- és 
növényvilág szépségeire, értékei-
re is felhívta a figyelmet. Munkái 
könyvesboltban nem kaphatóak, 
ezért délután mondókás színezőit, 
verses- és mesekönyveit megvásá-
rolhatták az érdeklődők, dedikálta 
is őket a gyerekeknek. 
Diákjaink megtanulhatták, hogy 
jobb adni, mint kapni, s varázssza-
vaik legyenek:
NAGYON SZÍVESEN MÁS-
KOR IS!
Kedves Péter, köszönjük az él-
ményt, ősszel visszavárjuk!

Benkő Valéria

Bepillantottak a rendőrség életébe
A tamási egyenruhások munkájával ismerkedtek az is-
kolások. 

A Tamási Würtz Ádám Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola har-
madik évfolyamos tanulói április 
26-án délelőtt Témanapot tartot-
tak. Ennek keretében az iskolából 
négyosztálynyi kisdiák - összesen 
88 gyermek - látogatott el a Ta-

mási Rendőrkapitányságra, hogy a 
rendőri hivatással ismerkedjenek. 
A bejutáshoz már egy kódfejtő 
feladatot kellett megoldaniuk, 
majd a nap folyamán megismer-
hették a különböző szakterületek 
munkáját, a rendőrök felszerelé-

sét, valamint a 112-es segélyhívó 
használatát. A vállalkozó kedvűek 
felpróbálhatták a csapaterős fel-
szerelést, megnézhették az előállí-
tó helyiséget és az ujjlenyomatvé-
tel menetét is megismerhették. Az 
élménydús, jó hangulatban eltelt 
napot néhány vidám fotó elkészí-
tésével zárták.

A tamási caritas csoport egy része
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Húsvéti zenei áhítatot tartottak
Jézus Krisztus szenvedé-
sének és feltámadásának 
húsvéti szent három napja 
az egész egyházi év csúcs-
pontjaként emelkedik ki. 
Ahogyan a vasárnap a hét-
köznapok csúcspontja, úgy 
csúcsosodik ki húsvét ün-
nepe a liturgikus évben.  Az 
emberek megváltásának és 
Isten tökéletes megdicsőí-
tésének művét Krisztus fő-
képpen az ő húsvéti misz-
tériuma által vitte végbe, 
amikor halálunkat halálával 
megtörte, és feltámadásá-
val új életet adott nekünk. 

Ótus László

Két év szünet után ismét felhang-
zott a zene húsvétvasárnap a Tamá-
si Katolikus Templomban. A Szent 
Cecília Katolikus Zenekar húsvéti 
zenei áhítatra hívta a híveket és a 
zeneszerető embereket. A hangver-
senyre fél órával az ünnepi szentmi-
se előtt került sor. A zenekar kilenc, 
a húsvéthoz kötődő műsorszámot 
adott elő. Külön öröm volt szá-
munkra, hogy három új ifjú taggal, 

Kandi Leventével, Ótus Barnabás 
Lászlóval és Ótus Máté György-
gyel bővült a zenekar, akiknek ez 
volt az első templomi fellépésük. 
Nagy szükségünk van az ifjúságra, 
mert ők biztosítják jövőbeni, hosz-
szú távú működésünket. Egyházi 
zenekarban játszani nem csak az 
együttzenélés öröméről szól, ha-
nem ez egyfajta szolgálat is. Hiszen 
fellépéseinkkel, a zenénkkel Istent 

szolgáljuk, s az Ő dicsőségét hirdet-
jük minden alkalommal. 
Minden előadónak, művésznek 
fontos az elismerés, pozitív vissza-
jelzés. A közönség vastapssal kö-
szönte meg a húsvéti zenei áhítatot, 
ami ismételten megerősít bennün-
ket abban, hogy szükség van a ze-
nénkre, s ezek a templomi hangver-
senyek egy különleges hangulatot 
varázsolnak minden ünnepnek. 

Magyar színekben az igézet földjén
Várakozás. Izgalom. Re-
ménykedés. Engedélykérés. 
Újabb várakozás, még több 
izgalom. Ezek a szakaszok 
előzték meg a Tamási Béri 
Balogh Ádám Katolikus 
Gimnázium utazását idén 
februárban. Varga-Pintér 
Katalin projektkoordiná-
tor megfeszített munkával 
készült a 2019-ben elnyert 
Erasmus+ projekt megva-
lósítására, miután Tamási 
ezt megelőzően kétszer is 
fogadó település volt az ide 
érkező csapatok számára. 

Fegyveresi Anikó

A pandémia miatt kétszer is elha-
lasztott utazás minisztériumi enge-
délye végül megérkezett és hatal-

mas lelkesedéssel útnak indultunk 
Görögországba, Kréta szigetére. 
A fogadó iskola Melessesben hatal-
mas készülődéssel várt ránk, hiszen 
nekik ez volt az első ilyen jellegű 
projekt. A vendégszeretet magasis-
koláját tapasztalhattuk meg ebben a 
néhány napban.  Szó szerint beléle-
geztük a történelmet, hiszen az első 
napot Athénban töltöttük, termé-
szetesen felkapaszkodtunk az Ak-
ropoliszra is. A velünk utazó diákok 
ámulva nézték mindazt, amiről ed-
dig az órákon tanultak, most pedig 
ott sétálhattak a valós helyszíneken. 
A programszervezésbe szerencsére 
belefért a knosszoszi palota, a mos-
toha időjárás ellenére sem mond-
tunk le arról, hogy bejárjuk a Mi-
notaurusz labirintusát, megnézzük 
a négyezer éves, el nem halványuló 
festményeket és domborműveket, 

és hogy megálljunk az európai kul-
túra hivatalos időszámítását is meg-
előző görög színház kövein. 
Diákjaink családoknál laknak ilyen-
kor, így ők még inkább belekóstol-

hattak a hétköznapok világába. A 
közösen eltöltött idő kiváló alkalom 
arra, hogy hivatalos kereteken kívül 
is megismerjék az embert, a diák-
társat, és végül barátokként váljanak 
el.  Az iskolai lét ezernyi szépsége és 
buktatója várt ránk, megtapasztal-
hattuk a kémiai kísérletek bumfordi 
báját, a latinórák elemi szigorát és a 
görög tánc apró rejtelmeit is ellestük.  
Különleges élmény volt számunkra 
fűszeres olívaolajat készíteni a ter-
mészetvédelmi központ területén, 
ahol minden fűszer ontotta az illato-
kat. Persze, az olívaültetvények soka-
sága hatalmas előnyt jelent egy ilyen 
program szervezésénél. 
A projektben pályázó országok 
mindegyike – Szicília, Csehország, 
Bulgária, Görögország, és mi, ma-
gyarok – részletes bemutatót tartott 
hazája néphagyományairól, renge-

teg érdekes beszámolót hallgathat-
tunk meg. Ennek a projektnek a fő 
témája ugyanis a hagyományápolás, 
ezen belül a népszokások felkutatá-
sa és bemutatása.  Nikos Kazantza-
kis szülőfalujába is ellátogattunk – ő 
írta a Zorba, a görög című regényt, 
amelyből nagy sikerű film is készült 
-, végigjártuk virtuálisan életének 
főbb állomásait.  A jellegzetes je-
gyeket viselő Rethymno városa is 
teljeskörű betekintést nyújtott a 
görög életérzésbe.  A melessesi kis 
utcában szedett görög citrom ezer-
szer ízletesebb és illatosabb, mint az 
itthon kapható, a falusi kiskocsma 
hangulata pedig egyszerűen utá-
nozhatatlan.  Az élménydús napok 
után elcsigázva, de feltöltődve in-
dultunk haza és készültünk a követ-
kező, dániai utazásra, de ez már egy 
másik projekt és egy másik történet. 

Ismét felhangzott a zene a templomban

Műanyag táskák helyett textil 
táskák várják az olvasókat 

Új szolgáltatással lepték meg olvasóikat a Könnyü Lász-
ló Könyvtár munkatársai. Az újrahasznosítás, a környe-
zetvédelem és könyvtáruk „zöldítése” jegyében vezet-
ték be a textil szatyrok kölcsönzését. 

Az olvasók a kölcsönzések al-
kalmával vehetik igénybe a szol-
gáltatást, és textil szatyrokban 
vihetik haza, majd vihetik vissza 
a könyvtári könyveket. A szaty-
rokat folyamatosan a könyvtáro-
sok varrják maradék anyagokból, 
így kerültek újrahasznosításra 
például a régi gyerekkönyvtári 
függönyök. Szívesen fogadnak 
feleslegessé vált maradék anya-
gokat, hogy azokból újabb szaty-
rokat készíthessenek. A szatyrok 
tisztítását is ők végzik, szennye-
ződésük esetén az olvasó csak le-
adja a szatyrát, majd újat választ 
helyette. 

Gyönyörű tájakon jártak a diákok 
és kísérőik
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Őrületesen jó kaland volt
Egy évben miért csak egyszer van? – ez a kérdés fogal-
mazódott meg az idei Kalandőrület nyertes csapatának 
egyik játékosában. Ebből is látszik, hogy mennyire sze-
retik a fiatalok a Tolna Megyei SZC Vályi Péter Szakkép-
ző Iskola és Kollégium középiskolásoknak szervezett 24 
órás, kalandos és őrült játékát.

Mint azt Kálmán-Keller Mónika, 
a Tolna Megyei SZC Perczel Mór 
Technikum és Kollégium nyertes 
csapatának felkészítője, segítője el-
mondta, iskolájukban nagyon nép-
szerű a Kalandőrület, eddig min-
den alkalommal 
részt vettek rajta. 
Hozzátette, 20 
fős csapatukban 
most is voltak 
olyan segítők, 
akik ugyan már 
nem az iskola di-
ákjai, de koráb-
ban részt vettek 
a versenyen, és 
újra itt akartak 
lenni. Elárulta, 
hogy tapasztalt 
versenyzőkként 
már alaposan felkészültek a felada-
tokra, némi túlzással élve „a fél ház-
tartást” behordták az iskolába, hogy 
minden lehetségesen szükséges esz-
köz kéznél legyen.
A TMSZC Vályi Péter Szakkép-
ző Iskola és Kollégium idén immár 
tizenhatodik alkalommal szervezte 
meg Kalandőrület című 24 órás ve-
télkedőjét középiskolás diákok szá-
mára. A vetélkedő március 31-én 12 
órakor kezdődött és április 1-jén 12 
óráig tartott. A cél most is a kincses-
láda megtalálása volt, amelyhez iz-
galmas és kalandos feladatok megol-
dásával juthattak el a játékosok, mint 
az már kiderült, most az időutazás 
tematikája mentén. A 6 fős csapatok 
saját lakókörnyezetükben játszot-
tak, az éppen következő feladatokat 
online kapták meg a Tamásiban be-
rendezett „operátori irodából”. Elő-

fordult, hogy a játékosoknak egy-
egy feladat megoldásához ki kellett 
mozdulniuk a tanteremből, szobá-
ból. A játék során a csapatok bár-
ki segítségét igénybe vehették, sőt, 
annál könnyebb lehetett a dolguk, 

minél nagyobb támogatói kör állt 
mögöttük.
Mint azt Balassáné Herczeg Szil-
via főszervező elmondta, idén kilenc 
csapat mérette meg magát, a Tol-
na megyeiek mellett több Baranya 
megyei intézmény is kivette részét 
a Kalandőrületből. A már vissza-
térőnek számító intézmények mel-
lett voltak új nevezők is. A feladatok 
összeállításánál többek között arra 
is ügyeltek, hogy mindegyikhez egy 
történelmi történet kapcsolódjon, 
amelyből tanulhatnak is a játékosok.
A játék szervezői, a Vályi oktatói sze-
mélyesen is meglátogatták a nyertes 
csapatot és osztályfőnöküket, hogy 
átadják a nyereményt, és személye-
sen is találkozhassanak azokkal a lá-
nyokkal és srácokkal, akikkel a néha 
végtelennek tűnő 24 órát online vé-
gig játszották.

A cél, hogy a diák és a pedagógus 
is jól érezze magát

A Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a művészeti iskola ve-
zetői posztját közel két éve tölti be Varga Balázs. Nehéz két év áll mögötte, a pandémia 
a művészeti oktatásnak is keresztbe tett. Tervek, célok a jövőre nézve mindig vannak – 
és persze kihívások is, melyekről egy interjú során mesélt a Tamási Tájnak. 

• Aktuális a jelentkezés a művé-
szeti iskolába, milyen lehetőségek 
közül tudnak választani a szülő, 
gyermekek? 
 – Intézményünkben három mű-

vészeti ágazaton folyik az oktatás, 
melyet idén szeretnénk egy negye-
dikkel kiegészíteni. Zeneművészeti 
ágazaton fafúvós, rézfúvós, ütő, gi-
tár, zongora és magánének oktatás 
folyik, képzőművészeti ágazaton 
különböző kézműves foglalkozáso-
kon vehetnek részt a növendékek, 
a színművészeti ágazaton mozgás 
és tánc, illetve dráma és színjáték 
közül lehet választani. A követke-
ző tanévtől pedig tervben van, hogy 
elindítjuk a táncművészeti ágazatot, 
melyben újdonság lesz a társas tánc.
• Melyik a legnépszerűbb ágazat?
 – Nem szeretném kiemelni egyiket 

sem, mert azzal esetleg befolyásol-
nám a szülőket és a gyerekeket is a 
választásban. Tamásiban nagy ha-
gyománya van a művészeteknek, 
úgyhogy igyekszünk minden igényt 
kielégíteni, illetve minden ágazatot 
kellőképp népszerűsíteni, hogy mi-
nél színesebb legyen a paletta.
• Mi alapján dől el, hogy valaki 
felvételt nyer-e az iskolába?
 – Ez sok mindenen múlik, de a 

legfontosabb, hogy a potenciá-
lis tanuló fizikailag és szellemileg 
is készen álljon a rá váró feladatra. 
Egyik volt tanárom mondta, hogy 
a magyar művészetoktatás azért 
világszínvonalú, mert sokat köve-
telünk. Aki úgy dönt, hogy csatla-
kozik hozzánk, az a hét öt napjából 
hármat, négyet biztosan nálunk tölt, 
és akkor még nem is beszéltünk az 
egyéni/otthoni gyakorlásról. Akit 
úgy ítélünk meg, hogy készen áll 
erre a feladatra, azt szívesen látjuk 
intézményünkben.
• Hogy éltétek meg a járványidő-
szakot, milyen nehézségeket oko-
zott ez az intézményben?
 – Mondhatni lenullázott minket. 

Sok mindent lehet online formá-
ban oktatni, de a művészetet aligha. 
Próbálkozni persze lehet, meg kell 
is, de sajnos az az igazság, hogy ér-
demi munkát nem tudtunk végezni. 
A legnagyobb érvágás természete-
sen az volt, hogy semmiféle rendez-
vényt nem tudtunk megrendezni, 
márpedig nekünk ez a fő profilunk. 
Nagyon remélem, hogy magunk 
mögött hagytuk a járvány időszakot 
és minden mehet tovább a régi ke-
rékvágásban.
• Hogy élted meg a vezetővé vá-
lasztásod óta eltelt időszakot? 
Változott-e valami kardinálisan 
az intézményben, vagy tervezel-e 
változásokat? 
 – Nem túlzás kijelenteni, hogy a 

lehető legrosszabb időszakban vál-
tam vezetővé, de a jó hír az, hogy az 
elmúlt két évnél nehezebb időszak 
talán már nem lesz a közeljövőben. 
A tantestületben jelentős változá-
sok történtek az elmúlt időszakban, 
de úgy érzem, hogy egészséges, jó 
hangulatú légkört sikerült kiala-

kítanunk. Bízom benne, hogy ez a 
munkánkra is kihatással van. Veze-
tőként főként ezt tartom a legfőbb 
feladatomnak. Őszintén szólva, 
nem az a típusú ember vagyok, aki 
szereti magát úgymond a ’kirakat-
ban mutogatni’. Egy ideális esetben 
nem fontos az, hogy ki az intéz-
mény vezetője. Az emberek persze 
beszélnek, pletykálnak róla, de a 
jéghegy csúcsán a szülők és a gye-
rekek állnak, velük pedig a pedagó-
gusok vannak közvetlen kontaktus-
ban. A lényeg, hogy köztük legyen 
meg a kohézió és a harmónia. Ha 
a pedagógus és a növendék olyan 
környezetben dolgozik együtt, 
ahol jól érzik magukat, akkor nyert 
ügyünk van. Ennek előteremtése 
tartozik egy vezető legfontosabb 
feladatai közé, és ez az én vezetői 
hitvallásom.
• Szerinted miért fontos, hogy a 

gyermekek ismerkedjenek, fog-
lalkozzanak művészeti ágakkal? 
Hogy lehet őket közelebb csalo-
gatni hozzátok?
 – Számtalan érvet fel lehet sora-

koztatni amellé, hogy miért fontos 
a gyermekeknek a művészettel fog-
lalkozni. Saját szemünkkel látjuk, 
hogy milyen irányba halad a világ, 
és bizonyára egyetértünk abban, 
hogy rossz az irány. A kultúra és a 
művészet – globálisan nézve - nem 
most éli virágkorát, de én próbálok 
optimistán hozzáállni a jövőhöz, és 
bízom benne, hogy minél szélesebb 
körben tudjuk népszerűsíteni a mű-
vészeteket. Ehhez nyilván megvan-
nak a megfelelő eszközök, de azért 
ez egy komplex társadalmi rejtvény, 
melyet nem könnyű megfejteni. 
• Mik az intézmény tervei, akár 
közeljövőre, akár távolabbi jövőre 
nézve?
 – Jelenleg sikerként kell elköny-

velnünk azt, hogy jelenléti okta-
tásban sikerül befejezni a tanévet. 
Azt gondolom, hogy mára sikerült 
kicsit visszazökkennünk a régi ke-
rékvágásba és ismét meg tudjuk 
rendezni azokat az eseményeket, 
melyeket elterveztünk. A távolabbi 
jövőre nézve a legnagyobb kihívást 
a munkaerőhiány jelenti. Sajnos 
egyre nehezebb pótolni a nyugdíjba 
vonuló kollégákat, mely azt gondo-
lom, hogy globálisan komoly ne-
hézségek elé fogja állítani a művé-
szetoktatást. Egyelőre viszont úgy 
gondolom, hogy Tamásiban minő-
ségi művészetoktatás folyik, kiváló 
pedagógusokkal és diákokkal, me-
lyekre igazán büszkék lehetünk.

A látogatás során adták át a nyereményt
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Három zenei versenyen vettünk részt a fúvós tanszak növendékeivel
Szentendrére utaztunk áp-
rilis 1-jén a II. Országos 
Nyitnikék Minősítő Fuvola-
versenyre, ahol Szabó Zsó-
fia fuvola 2. korcsoportban 
bronz minősítést szerzett. 
A verseny a sok jelentkező 
miatt két napos volt. A ver-
senyzőknek időpontokra 
kellett érkezniük. Az ered-
ményeket online konferen-
cián hirdette ki a zsűri.

Ótus László

A Tolna Megyei Zeneiskolák 
IX. Fuvolás Találkozóján április 
7-én vettünk részt, ahol Szabó 
Zsófia, 3. korcsoportban, ezüst, 
Varga Sára, előképző korcso-
portban, bronz minősítést szer-
zett. Mindkét versenyen Dezső 
Judit, kiváló kolléganőm kísérte 

zongorán a gyerekeket. 
Ezzel nem ért véget a sorozat, 
hiszen pár napra rá, április 11-
én Szekszárdon voltunk, a Tolna 

Megyei Klarinétos és Szaxofo-
nos Találkozón, egy komolyabb 
kis csapattal. Klarinétosok: 
Ótus Barnabás László, Schmuck 
Áron, Szabó Zsóka, Takács Nim-

ród. Szaxofonosok: Kandi Le-
vete, Kovács Donát, Ótus Máté 
György. Mivel jelenleg kifogytam 
a nagyobb tanulókból, elvittem a 
kisebbeket, többek között azokat 

is, akik az idei tanévben kezdték 
meg a hangszeres tanulmányikat. 
Volt köztük, aki a 2. félévben vál-
tott furulyáról klarinétra, s a csu-
pán két havi klarinétozás után is 
szép eredményt ért el. Klarinét 
1. korcsoportban Takács Nimród 
bronz, szaxofon első korcsoport-
ban Kandi Levente arany, Ótus 
Máté György bronz minősítést 
szerzett. Itt én voltam a zongora-
kísérőjük is egyben, a felkészítés 
mellett a tanítványaimnak, így 
közösen izgulhattunk minden 
egyes produkciónál. A végén le-
vontuk a tanulságokat. Még a 
több évtizedes pedagógusi mun-
ka mellett is, minden egyes ilyen 
megmérettetés új tapasztalatok-
kal gazdagítja tudásunkat. In-
nen is gratulálok a gyerekeknek a 
felkészüléshez és az eredményes 
szereplésekhez!

Tavaszváró húsvéti 
nyuszifutás Tamásiban

 „Fuss, mint a nyúl” elne-
vezésű tavaszváró húsvé-
ti nyuszifutásra került sor 
Tamásiban április 16-án, 
szombaton délelőtt 10 óra-
kor az aktív parkban. 

A BSI Futónagykövet FuTamási 
futócsoport szervezésében meg-
rendezésre került sportos délelőt-
tön játékra, mozgásra, 
kocogásra, a húsvéti 
hagyományok, népszo-
kások felelevenítésére, 
csokitojások keresésére 
hívták a gyerekeket a 
szervezők.
A program egy kis 
közös húsvétolással 
kezdődött, könnyed 

beszélgetés keretében szó esett a 
tojásfestésről, húsvéti ételekről, 
húsvéti szimbólumokról, hagyomá-
nyokról, locsolásról, a bátrabb fiúk 
locsolóverset is előadhattak - me-
sélte Martinka Dia szervező.
A húsvétolást követően egy kis ko-
cogással vették birtokba az aktív 
park futópályáját a gyerekek, majd 
a futás után csokitojás keresés kez-

dődött a lelkes kicsik leg-
nagyobb örömére.
Az ügyesebbek egész ko-
sárnyi csokitojást, csoki-
nyuszit vihettek haza. A 
résztvevőket egyedi, saját 
készítésű, húsvéti fa érem-
mel, teával, szörppel, üdí-
tővel, harapnivalóval vár-
ták a szervezők. 

A magyar költészet napját ünnepelték a könyvtárban
A Könnyü László Könyvtár-
ban egész nap zajlottak a 
programok a magyar költé-
szet napján, melyet József 
Attila születésnapján éven-
te azonos módon ünnepel-
nek.

 – Délelőtt a Szavalónap elne-
vezésű programunk zajlott a 
gyerekkönyvtárban. Ennek ke-
retében forgószínpad-szerűen 
alsó tagozatos osztályok ér-
keztek a könyvtárba és a gye-
rekek közösen, vagy egyénileg 
elmondtak egy-egy maguk vá-
lasztotta verset. Majd egy, ezt 
a verset jelképező gombot fel-
ragasztottak a gyerekkönyvtár 
un. gombfájára, amelyre az évek 
folyamán már számtalan színes 
gomb került, tükrözve a nálunk el-
mondott gyermekversek számát, 
sokszínűségét. - A versmaratonon 
a klasszikusok (Weöres Sándor, Jó-
zsef Attila, Petőfi Sándor) versei 
mellett a kortárs Mentovics Éva, 
Lackfi János, Nagy Bandó András, 
Szabó T. Anna tavaszi költeményeit 
is szívesen szavalták a kisdiákok. 
A délelőtt folyamán közel kétszáz 

vers hangzott el a könyvtárban – is-
mertette Nagy Istvánné, a Tamási 
Művelődési Központ és Könnyü 
László Könyvtár intézményegység 
vezetője. - Esti programunk a Ta-
risznyások Zenekar Petőfi verseket 
felidéző zenés műsora volt. Az Or-

szággyűlés 2021-ben nyilvánította a 
2022-es és 2023-as esztendőt Petőfi 
Sándor-emlékévvé, a magyar költé-
szet egyik legkiemelkedőbb és leg-
ismertebb alakja születésének 200. 
évfordulója alkalmából. Ehhez kap-
csolódtunk esti rendezvényünkkel. 
Vendégzenekarunk tagjait elmon-
dásuk szerint a közös zenei ízlés és 
a versek szeretete kovácsolta össze. 
A magyar költészet kimeríthetetlen 

kincsestárából választott versekhez 
saját zenéket írnak, így az évek so-
rán kialakult az „énekelt vers” kate-
góriájához köthető egyéni stílusuk, 
amelyben megtalálhatók a magyar 
népzene, a pol-beat, a jazz, a blues 
egyes elemei is. Nagyon népszerűek 

a szerelem, a haza, a barátság 
témaköréhez illesztett műso-
raik. Petőfi Sándor, József Attila, 
Ady Endre, Ratkó József, Nagy 
László költeményeiből válogat-
nak ezekhez az előadásokhoz. 
A tamási közönség számára 
is ünneppé tette ezt a napot a 
Szabadság, szerelem című szín-
vonalas előadásuk, amelyben 
Petőfi népies, tájleíró, szerelmi 
és forradalmi költészetének ki-
emelkedő költeményei is el-

hangzottak. 
A megzenésített Petőfi versek és a 
költő életét, jellemét megidéző pró-
zai betétek segítségével kortársunk-
nak érezhettük a 19. század költőjét. 
A közös énekléssel záruló előadás 
ösztönzést adhatott a közönség-
nek, hogy hétköznapjainkban is fel-
idézzük, illetve megismerjük Petőfi 
Sándor közismert, vagy számunkra 
még ismeretlen verseit.

Tolna Megyei Zeneiskolák IX. 
Fuvolás Talalkozóján

Tolna Megyei Klarinétos és Szaxofonos Találkozón
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A FuTamási futócsapat ismét 
körbefutotta a Balatont

Idén 16. alkalommal rajtolt 
el Magyarország egyik leg-
népszerűbb sportesemé-
nye, az XVI. NN Ultrabala-
ton.

Martinka Dia

A FuTamási futócsoportból idén 9 
fő nevezett a népszerű futóverseny-
re, mely április 29 - május 1. között 
került megrendezésre. A verseny 
első napján a bátor és kitartó egyéni 
versenyzők, míg a következő napon 
a csapatok rajtoltak el, hogy neki-
vágjanak az embert próbáló 210 
km-es távnak.
A Balatont megkerülő egykörös 
verseny Közép-Európa leghosszabb 
futóversenye, amelyet egyéniben, 
váltóban, futva vagy bringával is tel-
jesíthettek a résztvevők.
Az Ultrabalatonra minden évben 
„meg kell küzdeni a részvételért”, 
hiszen a nevezési felületen a helyek 
nem egészen két perc alatt telnek 
be, ám rutinos csapatkapitányunk-
nak, Varga Évának köszönhetően 
idén is az elsők között sikerült be-
neveznie a csapatnak.
A FuTamási futók 13 óra 20 
perckor rajtoltak el a verseny-
központból, Balatonfüredről és a 
9 futó 19 óra alatt alatt teljesítet-
te a gigantikus távot, együtt fu-
tottuk körbe a Balatont, mellyel 
összesen 210 km-t tettünk meg, 
sok ezer résztvevő futótársunkkal 
együtt.
Nívós versenyen mérettük meg ma-
gunkat, idén is kiváló szervezéssel 
találkoztunk és ezúttal is óriási csa-
patépítő élményben volt részünk, 
rengeteget nevettünk!
Nagyon szépen köszönjük a bará-
tok és családtagok lelkes és buzdító 

szurkolását, bíztatását, bicajos kísé-
retét, sokat jelentett!
A váltópontok közötti eligazodást 
applikáció, szakaszkalkulátor segí-
tette, mellyel végig nyomon követ-
tük futóink haladását és a csapat 
mozgását.
Ótus László és Németh Andrea az 
UB előtt sikerrel teljesítettek egy 
bécsi maratont és félmaratont is, 
Szőke Csaba futónk pedig a 80 km-
es martonvásári ultramaratonon re-
mekelt és állt április közepén a do-
bogón!
Ótus Lászlónak köszönhetően oly-
kor zenei kísérettel futhattunk, hi-
szen zenetanárhoz és zenészhez il-
lően a hangszer sem maradt otthon, 
így nemcsak a rajt volt különleges, 
hanem a célba érkezés is emléke-
zetesre sikerült, ahol dr. Szatmári 
Lászlót is megköszönthettük szüle-
tésnapja alkalmából.
Futócsapatunk focistái Juhász Atti-
la és Juhász István - akik a Tamá-
si 2009 FC II. csapat tagjai, s akik 
a Tolna megye III. osztály nyugati 

csoportjában szerepelnek - az Ult-
rabalatont követően 35 órás ébren-
lét, vezetés, futás és szervezés után 
focizni mentek, ahol remekül szere-
peltek, s győzedelmeskedett a csa-
patuk.
Nagyon büszke vagyok a FuTa-
mási futókra, ismét remekül össze-
hangolt csapatmunkát végeztünk 
és büszke vagyok a FuTamási futó-
csoportra is, akik otthon szurkoltak 
nekünk és akikkel több, mint három 
éve futunk együtt hetente többször 
is, mert a lelkesedésük töretlen és ez 
óriási motiváció mindig!
Tok Csaba jóvoltából az időmérő 
chip letéti díját jótékony célok tá-
mogatására ajánlotta fel a csapat 
a BioTechUSA NN Ultrabalaton 
Charity-ben, mert, ahogy a futók 
mondják:
"Az egészségünkért futni jó, máso-
kért futni pedig felemelő!"
Minden futónak, versenyzőnek, 
résztvevőnek, szervezőnek, kísérő-
nek, családtagnak szívből gratulá-
lunk és jó pihenést kívánunk!

Több versenyen bizonyíthattak 
a súlyemelők

A Tamási Koppány Sportegyesület súlyemelői közel-
múltban több versenyen is indultak, és szépe eredmé-
nyekkel tértek haza mind a Savaria Kupáról, mind az Is-
kolás OB-ről. 

A hazai erőpróbák sorában március 
12-én a Savaria Kupa országos ver-
seny következett a HVSE sport-
komplexumban. Fenyő Dániel szép 
versenyzéssel mutatkozott be a kö-
telezőn, a junior fiúk 73 kilós súly-
csoportjában öt jó gyakorlattal, sza-
kításban beállítva a 118 kilós egyéni 
csúcsot, lökésben a 135 kg és a 140 
kg volt sikeres, harmadikra a 143 kg 
kifogott rajta, ennyi kellett volna a 
győzelemhez. Dani a súlycsoport 
ezüstérmese, a férfiak abszolút ver-
senyében bronzérmet nyert a pénz-
díjas versenyen. Következett április 
23-24-én a súlyemelő diáksportolók 
Iskolás Országos Bajnoksága a Ko-
márom-Esztergom megyei kis tele-
pülésen, Tarjánban. Tamásit Orsós 
Máté Kevin és Fenyő Dániel képvi-
selték. A verseny érdekessége, hogy a 
szülők adták át a díjakat. Az ifjúsági 
fiúk 73 kg-os súlycsoportjába visz-
szatérő Máté példás versenyen van 
túl, a felkészülését nehezítette, hogy 
a tanulást a sporttal nehezen tudta 
összeegyeztetni. Hibátlan gyakorla-
taival szakításban 65 kilót, lökésben 
81 kilót teljesített, 146 kilós összetett 
eredményével ezüstérmes helyezést 
ért el. A junior fiúk 73 kilós súlycso-
portjában jó ideje bizonyító Fenyő 
Dániel csatázott budapesti közép-
iskolás vetélytársával. Szakításban 
Dani rontott 115 kg-val kezdett, 
majd a 117 kg és a 121 kg egyéni 
csúcsot is sikeresen teljesítette, izgal-
masan alakult a forgatókönyv, mivel 
az ellenfél is teljesítette ezt a súlyt, 
a verseny a lökésben dőlt el. Dani 
három jó gyakorlattal folytatta, kez-
désnek a 139 kg, másodikra 142 kg 
és a harmadik 144 kilóval is sikere-

sen megküzdött, mivel a vetélytárs a 
145 kilóval is megbirkózott, ő lett az 
aranyérmes, Dani a súlycsoportjában 
és az abszolút versenyben is ezüstér-
met nyert. Nehéz versenyen vagyunk 
túl, Dani versenyzését dicséret és je-
les osztályzat illeti meg – vélekedett 
róla edzője, Bachmann Béla.

Futballáprilis
Győzelem és vereség is akadt 

a felnőtt csapatnál
Megye I-es csapatunk szá-
mára felemásan folytató-
dott a bajnokság április-
ban. Győzelem, döntetlen 
és vereség is szerepelt az 
eredmények között. 

A hónap elején magabiztos já-
tékkal 4-0-s győzelmet aratott 
a Tevel otthonában, majd ugyan 
ilyen arányú vereséget szenve-
dett a Bölcskétől. A Bonyhád 
ellen ugyan 4-2-re alul maradt, 
de a javuló játék révén 3-3-as 
döntetlent ért el Dombóváron, 
míg a Szekszárdot 2-1-re múl-
ta felül. Így a csapat a 7. helyen 
zárta a hónapot. Az eredmények 
tükrözik a fiatalok beépítésé-
nek menetét a felnőtt csapat-
ba. U19-es csapatunk a Bölcs-
két 2-1-re, a Bonyhádot 3-1-re 
győzte le, míg a Dombóvárral 
0-0-ás döntetlent játszott, így 
megőrizte 3. helyét a dobogón. 
Második felnőtt csapatunk a 
Kaposszekcső-Csikóstöttös és a 
Magyarkeszi csapatát egyaránt 
9-1-re győzte le, majd a Felső-

nánát 3-0-ra, míg a Nakot 4-2-
re verte. A győzelmi sorozat a 
dobogó 3. helyére juttatta a csa-
patot. A Somogy megyei U14-
es bajnokság északi csoportját 
vezető fiataljainknak továbbra 
is remek győzelmi sorozatot ér-
tek el áprilisban. Félelmetes hí-
rüknek köszönhetően több csa-
pat sem állt ki ellenük a hónap 
folyamán. A többieknek sem 
kegyelmeztek: a Kaposfüredet 
13-0-ra, a Marcalit 8-2-re, míg 
a Kéthelyt 16-0-ra győzték le, 
így továbbra is veretlenül ve-
zetik a tabellát. Hasonlóan jól 
szerepelnek U13-as fiataljaink 
is. A Faddot 5-2-re, míg a Pak-
sot 2-0-ra győzték le, ezzel ők 
továbbra is veretlenül vezetik a 
tabellát. Természetesen a legfia-
talabb U7-es, U9-es és U11-es 
korosztály csapatai is folyama-
tosan mérkőznek az újra indult 
Bozsik-program keretein belül, 
játékosunk, Bognár Ferenc irá-
nyításával. 

Tamási 2009 FC

Az 1397 csapatból a tamásiak a 264. helyen végeztek
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Június 1-jén újra nyit a Tourinform Iroda
A szezonálisan üzemelő tamási Tourinform Iroda 2022. 
június 1-jétől újra várja személyesen is a Tamásiból és 
környékéről utazni vágyókat, a városunkba érkező kirán-
dulókat, turistákat.

Készséggel adunk információt a helyi és környékbeli látnivalókról, progra-
mokról, szállás- és vendéglátóhelyekről, menetrendekről. Újonnan megje-
lent helyi, regionális és országos turisztikai kiadványokkal is várjuk kedves 
vendégeinket június 1-jétől.

7090 Tamási, Hársfa u. 3. (Termálfürdő parkoló)
Tel: 06-20-358-2383; E-mail: tamasi@tourinform.hu

A tavasz volt a témahét fókuszában
A Würtz Ádám Általános Iskola évtizedek óta jelentős 
tehetséggondozó munkát folytat, ennek köszönhető-
en szinte valamennyi tantárgyból szép eredményeket 
érünk el országos, megyei és területi versenyeken egy-
aránt. Nagy gondot fordítunk a tanulók szabadidejének 
minél hasznosabb és színvonalasabb eltöltésére, ami-
ben nagy segítséget nyújt a gyermekbarát környezet is. 
A lehetőségeket kihasználva igyekszünk egyre korsze-
rűbb módszereket alkalmazni a tanításban, ezért vállal-
kozunk témahetek szervezésére is, amelyek biztosítják 
a tanulók számára a sokoldalú képességfejlődést és az 
alkotás örömét egyaránt.

A témahét az egyes tantárgyak tava-
szi évszakhoz kapcsolódó tananya-
gát dolgozza fel komplex módon, 
valamint a húsvét szokásainak, ha-
gyományainak, illetve az ünnep ere-
detének megismerését szolgálja. A 
téma közel áll a harmadik osztályos 
gyermekek érzés- és gondolatvilágá-
hoz, sok lehetőséget kínál meglévő 
tudásuk mozgósítására, és az új is-
meretek élményszerű megszerzésére.
A témahét célja az egyes tantárgyak 
tananyagának sokszínű feldolgozá-
sa; a tanulók érdeklődésének fel-
keltése, figyelmének ráirányítása a 
természet ébredésére, újjászületésé-
re és a művészetekben való megje-
lenésére. A tavasz olyan változáso-
kat hoz környezetünkben, amelyek 
tapasztalati úton történő megis-
merése élményt nyújt számukra. 
A témahét során végzett sokszínű 
feladatok nemcsak közösségfor-
máló hatásúak, hanem olyan kom-
petenciákat fejlesztenek a tanulók 
körében, melyek későbbi életükre 
is kihatással lehetnek. A témahét 
általános jellemzője, hogy tapasz-
talati úton történő, élményszerű 
ismeretszerzés révén a tanulók 
szemléletének formálása, fejlődése 
megvalósuljon. Az adott témát is-
kolai és iskolán kívüli helyszíneken, 
rugalmas időkeretek között, vál-
tozatos és sokszínű módszerekkel 
dolgozták fel. Az évfolyamszintű 
tanulásszervezés a hagyományostól 
eltérő csoportalakítási módszereket, 

a kooperatív technika alkalmazását 
is lehetővé tette. 
Az ismereteket megszerzésére, el-
rendezésére és feldolgozására a di-
ákok három tanítási napon, április 
11-13. között kaptak lehetőséget.  
Az első napon tanórai keretek közt 
húsvéti olvasmány feldolgozására, 
illetve természetfilmeket megtekin-
tésére került sor, valamint az iskola 
sportcsarnokában megtartott játé-
kos sportversenyt Fonyódi-Tolnai 
Margit a tavasz és a húsvét jelké-
peinek felhasználásával valósította 
meg. A véletlenszerű csapatalakí-
tást követően a kreativitást, moz-
gáskoordinációt, toleranciát igénylő 
feladatokat, mind a négy 3. osztály 
nagy örömmel és lelkesedéssel haj-
totta végre, hisz a versenyfeladatok-
ból mindenki győztesen került ki.
A második napon, a művészeteken 
volt a hangsúly. A délelőtt folyamán 
rendhagyó énekóra valósult meg 
a Zeneiskola közreműködésével, 
ahol különböző hangszerek is meg-
szólaltak. Köszönjük szépen Varga 
Balázsnak, Kuti Máténak, Hegedüs 
Mártának és Ótus Lászlónak a köz-
reműködést, mellyel feledhetetlen-
né tették a húsvéti ráhangolódást. 
Délután az osztálytanítók: Kovács 
Tiborné, Piszker Gyöngyi, Mar-
ton Beáta, Kissné Kecskeméti Esz-
ter, Rőth Rita, Viszló Viktória, Dr. 
Hegedüsné Tóth Szilvia és Gazdag 
Anita pedagógiai asszisztens se-
gítségével 8 helyszínes, különbö-

ző technikák felsorakoztatásával, 
esztétikai igényesség figyelembe 
vételével kézműves foglalkozást ve-
zettek, ahol a tanulók a számukra 
szimpatikus munkadarabok elké-
szítésével töltötték idejüket.
A harmadik és egyben utolsó nap 
is tartalmasra sikerült: a gyerekek 
látogatást tehettek a városi könyv-
tárban, ahol Eckert Lívia vezetésé-
vel interaktív módon beszélgettek 
a húsvéthoz kapcsolódó hagyomá-

nyokról, népszokásokról, valamint 
papír alapú hímes tojás minták ké-
szítésére is jutott idő. 
A délutáni vetélkedő keretében a 
csapatoknak szükségük volt ügyes-
ségre, logikára, gyorsaságra és zenei 
tudásra egyaránt. Az eredményhir-
detést követően Kissné Kecskeméti 
Eszter jóvoltából pedig a témahét 
zárásaként az iskola udvarán, verő-
fényes napsütésben, remek hangu-
latú táncház megtartására került sor.
Piszker Gyöngyi tanítónak és tanít-
ványainak köszönhetően színvona-
las iskolai rádiós műsor is készült, 
mellyel az iskola valamennyi diák-
jának sikerült ünnepi ráhangoló-
dásban segíteni.  
Az események megörökítésében és 
a technikai háttér biztosításában se-
gítséget kaptunk Lovay Gyulától. 
Ezúton szeretnénk minden közre-
működőnek köszönetet mondani, 
hogy munkájukkal támogatták egy 
szebb és jobb jövő megvalósulását!

Würtz Ádám Általános Iskola


