
Felavatták Csallány Gábor ré-
gész emléktábláját

Születése 151. évfordulóján, 
május 10-é délután emléktáblát 
avattak Tamási egyik elfeledett 
szülöttére, Csallány Gáborra 
emlékezve.

 ¬ 3. oldal
Páros horgászversenyt hirdet-
tek a polgárőrök

A Tamási Polgárőr Egyesület és 
a Tamási Tóvölgy Horgásztó kö-
zös szervezésében május 21-én 
rendezték meg a polgárőr páros 
horgászversenyt. 

 ¬ 6. oldal
A parkerdőben alkothattak a 
versenyzők

Idén kilencedik alkalommal ren-
dezték meg azt az országos fes-
tészeti versenyt, mellyel Würtz 
Ádám emléke előtt tiszteleg-
nek.

 ¬ 8. oldal
A Fradi öregfiúk csapata jóté-
konykodott Tamásiban

A Ferencváros szeniorjaival ját-
szott jótékonysági meccset a 
Tamási 2009 FC második csapa-
ta. A pocsék idő ellenére nagyon 
sokan kilátogattak a Németh 
László Városi Sporttelepre.

 ¬ 7. oldal

Június első szombatján rendezték meg a Színek, zenék, zamatok – Piknik a városban fesztivált a Túrmezei Erzsébet rendezvénytéren. 
Míg a főzőversenyre nevezett csapatok az ételeket készítették, a színpadon egymást követték a fellépők.

 ¬ 5. oldal
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Fesztivállal köszöntött be a nyár TamásibaA tartalomból

Koszorúzással emlékeztek a magyar hősökre 
A magyar hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, 
akik az életüket áldozták Magyarországért. 

Tamásiban május 29-én tartottak 
koszorúzással egybekötött meg-
emlékezést a Hősök kertjében. Mi, 
tamásiak - hagyományainkhoz hí-
ven - a Kossuth téren, a Hősök 
Kertjében található emlékművek-
nél tisztelgünk a Nagy Háború és a 
második világháború áldozatainak 
emléke előtt – mondta beszédében 
a város polgármestere, Porga Fe-
renc. - Sokáig azt hittük, hogy a ma 
élő generációk már csak a történe-
lemkönyvek lapjain találkozhatnak 
a háború borzalmaival. De az elmúlt 
hónapok eseményei azt mutatják, 
hogy a vérontás olyan közel ke-
rülhet hozzánk, amelyre az elmúlt 
negyedszázadban még álmunkban 
sem gondoltunk. A közelünkben 
zajló háború ráébresztett minket 

arra, hogy a 21. század új kihívásai-
val kell szembenéznünk. Olyanok-
kal, amelyek egész Európa jövőjét, 
létét fenyegetik. Ahhoz, hogy sike-

resen, vagy legalább a lehető legki-
sebb veszteséggel átvészeljük ezt az 
időszakot, fel kell használnunk a 20. 
század háborúinak számunkra oly 

keserű tapasztalatait is. De legin-
kább saját politikai függetlenségün-
ket, a nemzeti önrendelkezésünket, 
gazdasági érdekeinket leghatéko-
nyabban megőrizni képes politikára 
van szükség. Ki kell maradnunk eb-
ből a háborúból, és a lehető legtávo-
labb kerülni attól, hogy bármilyen 
módon belesodródjunk – hangzott 
el a beszédben.
A város polgármestere végül arra 
kérte a jelenlévőket, hogy közösen 
hajtsanak fejet és adózzanak tiszte-
lettel a hősök, és valamennyi, az I. 
és II. világháborúban katonaként 
szolgáló emléke előtt, akik nem tér-
hettek vissza övéikhez; akik távol 
hazájuktól, távol szeretett szülő-
falujuktól, családjuktól estek el, és 
pihennek sokszor jeltelen sírokban.

Túrmezei Erzsébetre emlékeztek
Az idei emlékévhez kapcsolódva Tamásiban, Túrmezei Erzsébet diakonissza, költő, műfordító szülővárosában tartott 
megemlékezést május 20-án a Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület. 

Száztíz éve, 1912. február 14-
én született Túrmezei Erzsébet 
evangélikus diakonissza, költő, 
műfordító. Az évforduló alkal-
mából – szellemi örökségének 
ápolójaként – a Fébé Evangéli-
kus Diakonisszaegyesület Túr-
mezei-emlékévet hirdet. Az év 
folyamán további megemléke-
zések zajlanak majd Tamásiban, 
Balassagyarmaton, Budapest-
Józsefvárosban és Sopronban is. 
A május 20-ai tamási program a 

helyi evangélikus temp-
lomban kezdődött, ahol 
a helyi hívekkel tartot-
tak közös istentiszteletet. 
Igehirdetéssel Greger-
sen-Labossa György, az 
egyesület elnöke szolgált. 
Az alkalmon a vezetőség 
másik két tagja, Görög 
Zoltánné és Madocsai 
Dániel mellett további 
egyesületi tagok is jelen 
voltak. A Túrmezei Er-

zsébet szülőháza helyén álló épület-
nél megkoszorúzták az emléktáblát; 
itt Görög Zoltánné és Porga Fe-
renc polgármester is beszédet mon-
dott. A Fébé-egyesület történetéről 
Kondor Boglárka, az Evangélikus 
Országos Múzeum múzeumpeda-
gógusa, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem történész doktoran-
duszhallgatója tartott előadást. Az 
ünnepség a diakonisszáról elneve-
zett parkban az emlékkő megko-
szorúzásával ért véget.Az emléktáblánál zajlott a koszorúzás

A városvezetők is fejet hajtottak az áldozatok emléke előtt
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HIRDETMÉNY

Szünidei gyermekfelügyeletre vonatkozóan 
Tamási Város Önkormányzata a nyári szünidő időtartamára nyári tábort hirdet. A hosz-
szú nyári szünetben sok szülő számára problémát jelent a kisgyermeke elhelyezése, 
felügyelete. A tábor ideje alatt pedagógus felügyel a gyermekekre, továbbá részükre 
programok is megszervezésre kerülnek (kirándulás, strand stb.). A táborban napi há-
romszori étkezést biztosítunk (tízórai, ebéd, uzsonna). 

A jelentkezéskor külön kell jelölni, 
hogy milyen időszakra, mely na-
pokra igénylik a felügyeletet. A le-
adott igény később módosítható. A 
tábor díját előre, heti bontásban kell 
befizetni legkésőbb az adott he-
tet megelőző hét csütörtökének 10 
órájáig. Aki fenti határidőig nem 
fizeti be a tábor díját, annak gyer-
meke nem vehet részt a táborban 
következő héten! A már befizetett 
hétre történő jelentkezés lemondá-
sára is megelőző hét csütörtökének 
10 órájáig van lehetőség (a tábor 
díjának visszafizetésére csak ebben 
az esetben van mód). A tábor első 
hetének befizetési határideje: 2022. 
június 16. 10 óra.
A felügyeletért fizetendő díj ma-
gában foglalja az étkezést, felügye-
letet, egyéb eszközök biztosítását 
(papír, írószer), programok szer-
vezését. A gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 21/C. § 
értelmében ingyenesen étkező ta-
nulóknak étkezésért díjat nem kell 
fizetniük. Ingyenes étkezésre jogo-
sult: a hátrányos helyzetű gyermek 
és a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermek, 
valamint e gyermekeken kívül to-

vábbi gyermekek, így különösen a 
rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosult gyermekek, 
amennyiben azok családban nevel-
kednek – ezen tényeket igazolni 
kell! 
Felhívjuk a figyelmet azonban arra, 
amennyiben – igény és megfelelő 
számú jelentkező esetén – olyan 
program kerül megszervezésre, 
mely a befizetett díjból nem fedez-
hető, úgy ahhoz a szülőnek külön 
hozzá kell járulnia, azt tehát a tábor 
díja nem foglalja magában (például 
egy olyan kirándulás, ahol belépő-
jegyet kell fizetni).  
A tanuló ifjúság üdülésének és tá-
borozásának egészségügyi feltéte-
leiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM 
rendelet szerint a táborozásban csak 
az vehet részt, aki arra egészségi-
leg alkalmas. A gyermek törvényes 
képviselője a rendelet 2. mellék-
lete szerinti adattartalmú, a tábo-
rozást megelőző négy napon belül 
kiállított nyilatkozattal igazolja a 
táborozásban részt vevő gyermek 
megfelelő egészségi állapotát a tá-
borozás megkezdése előtt. A nyilat-
kozathoz szükséges nyomtatvány az 
önkormányzat honlapjáról letölthe-
tő, illetve a felügyeletet ellátó pe-
dagógus adja át kitöltés céljából. A 

nyilatkozatot legkésőbb a táborozás 
megkezdésekor a pedagógus részére 
kell átadni.

A tábor ideje: 
2022. június 20-tól 

2022. augusztus 19-ig 

A tábor helye: 
Würtz Ádám Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola

A napi felügyelet időtartama: min-
den munkanap 7.45-től 16.30-ig. 
A táborért fizetendő díj: 9.500,- 
Ft/hét (ingyenesen étkezők eseté-
ben 3.750,- Ft/hét)

FELHÍVJUK A FIGYELMET 
ARRA, HOGY A TÁBOR 
MEGFELELŐ SZÁMÚ JE-
LENTKEZŐ HIÁNYÁBAN – 
LEGALÁBB 8 FŐ – NEM KE-
RÜL MEGSZERVEZÉSRE!

Jelentkezni a jelentkezési lap és 
adatkezelési nyilatkozat kitölté-
sével és aláírásával, illetve a Ta-
mási Polgármesteri Hivatal 8 - as 
számú irodájában történő leadá-
sával lehet. (Tamási, Szabadság 
utca 46-48.)

Brettner Évára emlékezünk 
(1963-2022)

Kolléga, vezető, tanár, 
anya, feleség, gyermek és 
barát volt, aki megharcol-
ta ezeknek a szerepeknek 
minden nehézségét, s meg-
élhette a boldog pillanatait. 
Az biztos, hogy kivételes 
lelkierő, élni akarás, opti-
mizmus, önzetlen szeretet, 
lelkiismeretesség és nagy-
fokú felelősségtudat kísér-
te tetteit.

Lendvai Katalin

Mindazt, amihez kötődött jobbá, 
érdekesebbé, örömtelibbé pró-
bálta tenni. Így a magyarországi 
svábság életének is aktív résztve-
vője, segítője volt. Egyszer köny-
nyekkel a szemében mondta: „A 
lelkem a sváboké.”
Nem véletlen, hogy az első 
nyolc évfolyamos gimnáziumi 
osztály osztályfőnöke lehetett 
1992-ben. Nemcsak osztályai 
szerették, hanem sok tanítvá-
nya is a nagybetűs TANÁR-
ként emlegeti. Hiszen mindene 
volt a tanítás, az iskola. Nagyon 
szerette volna folytatni, amikor 
már nehezére esett is. 
Hogy még jobb legyen, állandó-
an képezte magát. A szakadáti 
szülőfaluból a gyönki Tolnai 
Lajos Gimnáziumban érettsé-
gizett 1981-ben. A Pécsi Egye-

tem Tanárképző Karán 1985-ben 
szerzett német-történelem szakos 
főiskolai diplomát. Mindkét szak-
ból később egyetemi diplomája lett, 
németből nemzetiségi szakon. A 
későbbi évek során sok képzésben 
vett részt, tankönyvet írt, érettsé-
gi elnökként, emelt szintű érettsé-
gi vizsgáztatóként tevékenykedett, 
az OKTV-t összeállító országos 
bizottság tagja volt és tananyag-
fejlesztő mesterpedagógus. Mester 
minden értelemben. 1985-től ta-
nított a gimnáziumban, időközben 

vezetői pozíciót is betöltött, vala-
mint az önkormányzatnál oktatási 
referensként tevékenykedett.
Ő volt az első iskolánkban, aki be-
lekezdett külföldi projektek szerve-
zésébe és lebonyolításába. Nagyon 
tudatosan építette fel diákjai iskolai 
éveit, megtöltve hasznos tudással, 
de emellett élményekkel is. Mindig 
szervezett ötletekkel telve, szenve-
délyesen, lelkesen, precizitással és 
végtelen energiával.
Mosolygós, segítőkész és mélyen 
érző szívember volt, határozott 

egyéniség, akire nem lehetett 
nem odafigyelni, és akinek min-
denkihez volt jó szava. Igaz ba-
rát volt, aki megtapasztalhatta 
az utolsó nehéz években barátai 
támogatását, törődését és szere-
tetét.
Élete igen tartalmas élet volt, 
példaértékű, sokunknak inspirá-
ló. Gyakran érezhettük mellette, 
hogy van még hova felnőnünk. 
Nagy űrt hagyott maga után.
Kosztolányi sorai helytállóak:
„Ilyen az ember. Egyedüli pél-
dány.
Nem élt belőle több, és most 
sem él,
s mint fán se nő egyforma két 
levél,
a nagy időn se lesz hozzá hason-
ló.”
Köszönjük, hogy ismerhettünk. 
Nyugodj békében.

Hűvösben alhatnak nyáron az óvodások
Minden intézmény örül, ha segítséget kap munkájá-
hoz, komfortosabbá teszik környezetét. Még fontosabb 
a támogatás akkor, ha az a gyermekek egészségének 
megvédését, jó közérzetük biztosítását célozza meg.

A Tamási Aranyerdő Óvoda és 
Bölcsőde óvodai intézményegy-
sége hálásan fogadta a Kiss Épü-
letgépész Kft. nagyvonalú fel-
ajánlását. A cég 2.350.000 forint 
értékben közérdekű kötelezett-
ségvállalás címen természetbeni 
juttatást adományozott Tamási 
Város Önkormányzatának. Ez a 
déli épület 5 óvodai csoportjának 
klímaberendezéssel történő fel-
szerelését jelenti.
Az óvónők arra törekednek, hogy 
a gyermekek minél több időt tölt-
senek a csoportszobákon kívül, 
ezért kihasználva teraszaikat, akár 
már a reggelizés is ott történik, 
majd ebédig az udvari játékokon 
a sor. A gyerekek nagyrészt az ár-
nyékos területeken játszanak, de 
csábító lehet a napsütötte füves 
terület is. A nyári meleg nem aka-
dályozza meg a kicsiket a futká-
rozásban, homokozásban, csúsz-

dázásban. Elmúlt években már 
lehetőségük van arra is, hogy pára-
kapu alatt frissítsék fel  magukat, a 
rendszeres folyadékpótlásról pedig 
a nevelők gondoskodnak.
Azonban míg délelőtt a szellős, ár-
nyékos udvaron játszanak az ovi-
sok, addig az épület helyiségei egyre 
melegebbek és melegebbek lesznek, 
nem ritka a 30-32 C körüli belső hő-
mérséklet. Az elfáradt apróságoknak 
ezért az ebéd utáni csendes pihenő 
sokszor nem csendes és nem is pi-
hentető. Hiába a minimális ruházat, 
a besötétített ablakok – a kicsik iz-
zadva forgolódnak, a forróra felmele-
gedett épületben nehéz az alvás.
Az idei nyáron ez már másképp 
lesz, bízva a klíma berendezések 
hatékony működésében. Köszönet 
ezért a Kiss Épületgépész Kft. ve-
zetőinek és munkatársainak!

Beréti-Stier Márta
intézményvezető

Újra megnyílt 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 ki-
rándulókat, turistákat.

Készséggel adunk információt a helyi és környékbeli látnivalókról, prog-
ramokról, szállás- és vendéglátóhelyekről, menetrendekről, de irodánk-
ban elővételben belépő is váltható a parkerdei Dám Pont Ökoturisztikai 
Látogatóközpontba. Újonnan megjelent helyi, regionális és országos 
turisztikai kiadványokkal is várjuk kedves vendégeinket június 1-jétől.
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 9.00-17.00, szombaton 9.00-14.00, va-
sárnap zárva.
Keresse fel irodánkat személyesen vagy telefonáljon, küldjön e-mailt!
Tourinform Iroda 7090 Tamási, Hársfa u. 3. (Termálfürdő parkoló)
Tel: 06-20-358-2383
E-mail: tamasi@tourinform.hu



XX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM       KÖZÉLET        3

Felavatták Csallány Gábor szentesi 
múzeumalapító régész emléktábláját

Születése 151. évforduló-
ján, május 10-én délután 
emléktáblát avattunk Ta-
mási egyik elfeledett szü-
löttére, Csallány Gáborra 
emlékezve.

K. Németh András

A tábla állításának gondolata egy 
Szenteshez kötődő régész kollé-
gámmal, Szalontai Csabával foly-
tatott beszélgetés alkalmával merült 
fel 2021. novemberben, amikor ki-
derült rólam, hogy Csallány Gábor 
„földije” vagyok. Szalontai Csaba, 
a Magyar Nemzeti Múzeum osz-
tályvezető régésze – aki egyetemi 
hallgató korában kezdte kutatni 
Csallány ásatásait – tavaly, Csallány 
Gábor születésének 150. évfordu-
lójára könyvet adott ki a Csong-
rád megyei múzeum kezdeteiről, 
amelyet 1897-es alapításától közel 
fél évszázadig, 1945-ös haláláig 
Csallány Gábor vezetett. Közös té-
maként mindketten szóba hoztuk 
Csallány Gábor egykori, a szentesi 
Csallány Gábor Múzeumbarát Kör 
által a tévesen a szülőháznak tartott, 
Deák Ferenc utca 33. számú ház fa-
lán 1992. március 24-én elhelyezett, 
de már nem látható (egy felújítás al-
kalmával eltávolított) emléktábláját, 
és megállapítottuk, hogy illő lenne 
egy új táblával adózni a múzeum-
alapító régészelőd emlékének. A 
kezdeményezésbe bekapcsolódott 
Vörös Gabriella régész, a Szegedi 
Tudományegyetem nyugalmazott 
docense, a szentesi múzeum koráb-
bi igazgatója, a családot képviselő 
Nádai Csilla dédunoka, és Czink 
Judit, a Tamási Művelődési Köz-
pont és Könnyü László Könyvtár 
igazgatója is. Az új tábla készítésé-
nek anyagi forrását Szentes, illetve 
Tamási Város Önkormányzata biz-
tosította, a tábla elkészítését és Ta-
másiba szállítását Szalontai Csaba 
intézte. Az emléktáblát az Építő és 
Városüzemeltető Kft. munkatársai 
helyezték el a Kultúrák Háza fa-

lán. Az avatáson nagy örömünkre 
Csallány Gábor egyik unokája és 
három dédunokája is jelen volt, Bu-
dapestről, Egerből, Nyíregyházáról 
és Szegedről.
Porga Ferenc, Tamási város polgár-
mestere köszöntő beszédében örö-
mét fejezte ki, amiért Tamási egyik 
elfeledett, de az ország egy másik 
szegletében maradandót alkotó 
szülöttének emléke immár szülő-
városában is méltó megbecsülésben 
részesül. Az avatóbeszédet Szalon-
tai Csaba tartotta, aki hangsúlyozta, 
hogy bár nem tudjuk, Csallány sze-
mély szerint mennyire kötődött Ta-
másihoz, de itt töltött gyermekévei 
bizonyára meghatározóak voltak 
későbbi pályája szempontjából is. 
Az emléktáblát Porga Ferenc, Sza-
lontai Csaba és K. Németh András 
közösen leplezte le.
Az avatást kerekasztal-beszélgetés 
követte a helytörténeti gyűjtemény 
falai között. Vörös Gabriella, Sza-
lontai Csaba és K. Németh András 
áttekintette Csallány Gábor szak-
mai életútját, szentesi régészeti te-
vékenységét, a leszármazottak pedig 
a jeles elődre vonatkozó családi em-
lékezetbe, történetekbe engedtek 
bepillantást. Kiderült, hogy a Csal-
lány család több szálon kötődött 

környékünkhöz, mint azt korábban 
gondoltuk. Csallány Anikó uno-
ka elmondta, hogy Csallány Gábor 
nagyapja, Csollány (Csallány) Ignác 
Győrújfaluban született, és nősülése 
révén Szekszárdon telepedett le, ká-
dármester volt. Fia, Csallány Lajos 
az iregi születésű Lehner Juliannát 
vette feleségül, bizonyára így került 
Tamásiba, ahol fia, Csallány Gábor 
1871-es születésekor az anyakönyv 
szerint még szabóként tevékenyke-
dett. Csallány Gábor életrajzából 
ismert, hogy apja vasúti főkalauz 
volt, aminek következtében sokat 
költözködött a család, többek kö-
zött Bátaszéken is laktak. Felte-
hető, hogy Csallány Lajos vasúti 
pályafutása legkorábban a Dombó-
vár-Bátaszék vasútvonal 1873-as 
átadásával indulhatott, ekkortájt 
kerülhetett el a család Tamásiból.
Ahogy az egyik leszármazott, 
Csallány Anikó találóan megfo-
galmazta: jelképes, hogy Csallány 
Gábor emléktáblája szülővárosá-
ban a helytörténeti gyűjtemény-
nek – így régészei leleteknek is 
– helyet adó Kultúrák Házának 
falára került, hiszen dédapja azért 
az ügyért dolgozott egész életé-
ben, amit az intézmény a nevében 
hordoz.

Vélemény

Csak a foci….
Szurkolóktól volt hangos a Tamási 
Németh László Városi Sporttelep 
május 29-én.
Bár az időjárás nem kedvezett a 
szurkolóknak és a játékosoknak, 
de aki kilátogatott és megtekintet-
te a mérkőzést, bizton állíthatom, 
örök élményben volt része. Hiszen 
a Fradi öregfiúk csapatában olyan 
illusztris nevek szerepeltek, mint 

Keller József, Máté Csaba, Kardos 
Ernő, Fischer Pál.
A „Mi fiainkat” pedig úgy gondo-
lom, nem kell senkinek bemutat-
ni. Bár a meccset a Fradi csapata 
nyerte meg 5:3-ra, ez nem szegte a 
hazaiak kedvét, mert a gála meccs 
szervezői igen kitettek magu-
kért. Meglepetés vendég Szend-
rey Zsolt Károly Szasza volt, aki a 
Groupama Aréna hangja, neki kö-
szönhetően hallhattuk a mérkőzés 
felvezetéseként a Nélküled című 
Ismerős Arcok együttes dalát.
Ezután utánpótlás reménységek, 
kis focisták kíséretében vonultak a 
pályára a Fradi és a hazai játéko-

sok. Az adrenalin löketet a Sárga 
Ultrák biztosították, kitettek ma-
gukért és mindenki, aki bármilyen 
formában hozzájárult ennek az 
eseménynek a létrejöttéhez.
Nemes ügyet segítettek ezzel a 
szervezők, ugyanis a gála meccs 
jótékonysági céllal lett megszer-
vezve, a teljes bevétel a helyi ön-
kormányzati és katolikus óvoda 

javára került felajánlásra.
Az igen jelentős bevétel a belépő 
és tombola jegyek és a 3 Fradi ál-
tal felajánlott relikvia árverezésé-
ből folyt be. Azt gondolom, hogy 
igen karitatív, példaértékű és pre-
cíz szervezés volt, amelyért na-
gyon nagy elismerés és köszönet 
jár a szervezőknek óvodásaink és 
mindenki nevében. 
A szervezők köszönetüket feje-
zik ki a rendezvény lebonyolítását 
anyagilag is támogató vállalkozá-
soknak, szervezeteknek és magán-
személyeknek!
Köszönjük szépen, Hajrá Tamási!

Kántor Cecília

Két év kihagyás után újra műsorral zárta az  
évadot a Pántlika Néptánc Együttes

A járványhelyzet miatt nem 
csak az ünnepélyes évad-
zárás maradt el az elmúlt 
két évben, hanem a próbák 
zöme is.

Berkesné Imre Erika

A műsorban így az új táncok mel-
lett régi kedvenc produkciók is helyet 
kaptak, s mindegyik csoport jó ked-
vű, hangulatos tánccal szórakoztatta a 
közönséget. Az elmúlt időszak szóló-
táncversenyein részt vett és díjazott 
párok is szerepeltek, bizonyították te-
hetségüket, ahogy az a táncos lányka 
is, aki népdaléneklési versenyen ért el 
szép eredményt. Az együttes vendége 
volt a Hőgyészi Székely Kör Bokré-
ta Néptánccsoportja, amely két mű-
sorszámmal is megörvendeztette az 
egybegyűlteket. A műsort a Sárarany 
zenekar kísérte.
Az előadás után került sor a má-

jusfa kitáncolására a művelődési 
központ előtti téren, ahol a Pánt-
likás lányok vendégül látták a 
résztvevőket. Az együttes ez úton 
is köszöni a Csoóri Sándor Alap, a 
Tamási Város Önkormányzata és 
a Tamási Művelődési Központ tá-
mogatását.

Közösen leplezték le az emléktáblát



4          KÖZÉLET      2022. JÚNIUS

Rekordszámú jelentkezőt köszönthettek a XIII. 
Kistérségi mesemondó versenyen

Két év után újra hagyomá-
nyos módon rendezhette 
meg a Tamási Művelődési 
Központ a mesemondó ver-
senyét, mely az idei évben 
is hatalmas sikert aratott.

Kuvik Kitti

A verseny a „Hetedhét ország tar-
ka történetei” címet kapta, melyre 
szabadon választott tréfás mesékkel 
nevezhettek a gyermekek. Nyolc te-
lepülés általános iskoláiból, össze-
sen 80 jelentkezőt köszönthettünk 
a rendezvényen. Az első napon a 
1-2. évfolyamosok megméretteté-
sére került sor, míg a második na-
pon a 3-4. évfolyamosokéra. Igazi 
önfeledt szórakozásban volt része 
a gyermek és felnőtt hallgatóknak 
egyaránt. A kis mesemondók na-
gyon élvezetesen adták tovább a 
megtanult meséket, melyek sok-
szor fontos tanulságot hordoztak, 
de egyúttal sok vicces fordulattal is 
rendelkeztek.
A zsűri tagjai – Szabó-Bakosné 
Rosta Margit, Kocsis Ibolya és Kö-
könyei Hedvig – közösen értékelték 
a meséket, döntöttek a helyezések-
ről, díjazásokról. Egyik évfolyamnál 
sem volt egyszerű dolguk. A szor-
galmasan felkészült mesemondók 
nagy fejtörést okoztak nekik, így 
néha nagyon nehéz volt meghozni-
uk a végső döntést. Ezért is alakult 
úgy némelyik évfolyamnál, hogy 
végül megosztott helyezéseket osz-
tott ki a zsűri. 
Ezúton is szeretnék megköszönni 
a művelődési központ munkatársai, 
hogy ennyi, ügyesebbnél ügyesebb 
kisiskolás mesemondását hallhat-
ták, valamint nagyon köszönik a 
zsűri színvonalas munkáját is.
Bízunk benne, hogy jövőre is eny-
nyire népszerű lesz a program, így 
ismét sok tehetséges gyermek vehet 
majd részt a Kistérségi mesemondó 
versenyen. Szeretnénk még egyszer 
gratulálni a verseny összes résztve-
vőjének, akik iskoláikat is képvisel-
ték a versenyen, egyúttal köszönet 
illeti a pedagógusokat, szülőket is a 
felkészítő munkáért. 
Íme, a helyezettek névsora:

1. évfolyam: I. hely: Bognár Fan-
ni (Würtz Ádám Általános Isko-
la és AMI), II. hely: Ignácz Bori 
(Würtz Ádám Általános Iskola és 
AMI Szakályi Tagiskolája)
2. évfolyam: I. hely: Belina Emma
(Würtz Ádám Általános Iskola és 
AMI), I. hely: Komáromi Zsóka
(Béri Balogh Ádám Katolikus Általá-
nos Iskola), II. hely: Dobrovich Fló-
ra Lili (Béri Balogh Ádám Katolikus 
Általános Iskola), II. hely: Palánki 
Boglárka (Würtz Ádám Általános 
Iskola és AMI), III. hely: Turbók 
Szonja (Béri Balogh Ádám Katoli-
kus Általános Iskola), KÜLÖNDÍJ: 
Schneider Roland (Würtz Ádám 
Általános Iskola és AMI)
3. évfolyam: I. hely: Bikádi Han-

na (Würtz Ádám Általános Iskola és 
AMI), II. hely: Herold Róza (Würtz 
Ádám Általános Iskola és AMI), II. 
hely: Kiss Rebeka Anna (Würtz 
Ádám Általános Iskola és AMI Sza-
kályi Tagiskolája), KÜLÖNDÍJ: 
Kocsis Benedek (Béri Balogh Ádám 
Katolikus Általános Iskola)
4. évfolyam: I. hely: Müller Zolna
(Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola 
Gyönki Tagiskolája), II. hely: Cseh 
Johanna (Hőgyészi Hegyhát Általá-
nos Iskola Gyönki Tagiskolája)
III. hely: Laufer Jázmin (Iregszem-
csei Deák Ferenc Általános Iskola Ma-
gyarkeszi Tagiskolája), KÜLÖNDÍJ: 
Nagy Dávid (Vörösmarty Mihály Ál-
talános Iskola – Pincehely)

Emlékérme préselő a Dám Pont 
Látogatóközpontban

A Dám Pont egy újabb eszközzel gazdagodva törekszik 
arra, hogy a Tamásiba érkező turisták minél több em-
lékkel térhessenek haza.

Természetesen elsődleges az átélt 
élmény, hiszen bárhová utazunk is 
a  világban, hazatérve, évek múltán 
is az átélt élményeket idézzük fel  
emlékeinkben. Aztán néha előke-
rülnek a fényképek, s még mélyeb-
ben  gondolunk a csodás helyekre, 
ahol megfordultunk. A helyi szu-
venírek a  polcokon nap mint nap 
eszünkbe juttatják a bejárt vidéket, 
helyeket, s  ugyanígy a kiránduló-
helyek kedvence, az 5 forintosból 
kilapított érme  is. Gyűjthetjük do-
bozban, egy kosárkában, vagy csak 
a polcon, de akár túrabotra is sze-
gecselhetjük, vagy egyszerűen csak 
ráilleszthetjük gyurmaragasztóval a 

képkeretre, amiben mosolygó csalá-
di fotónk idézi fel kirándulásunkat. 
Az érméken a Dám Pont Látoga-
tóközpont, a Tamási Termálfürdő, a 
Termál-híd és Tamási címere rajzo-
lódik ki. Természetesen Tamásiak is 
gyűjthetnek itthoni emlékérméink-
ből.

Az 1-2. évfolyam helyezettjei

A 3-4. évfolyam helyezettjei

Elsőáldozást tartottak a templomban
Örömteli eseménynek néz-
hettünk elébe Tamásiban 
május 22-én: 27 első áldo-
zó gyermek, 10 lány és 17 
fiú járult az Úr asztalához, 
hogy magához vegye az Ol-
táriszentséget. 

Ótus László

Az ünnepi szentmise olvasmányait, 
könyörgéseit az elsőáldozók szü-
lei olvasták fel, az ünnepeltek pedig 
versekkel, áldozás utáni közös imá-
val tették még szebbé a szentmisét. 
Imre Atya szentbeszédében kiemel-
te, hogy a mai nap a fiatalok számára 
nem valaminek a vége, hanem sokkal 
inkább egy kezdet. Felhívta a figyel-
met a szülői nevelés fontosságára, 
mely nagyban segíti a továbbiakban 
a gyermekek megmaradását a hit út-
ján. Az elsőáldozási emléklap mellé a 

gyerekek egy nyakba akasztható kis 
keresztet is kaptak, mely mindig em-
lékezteti majd őket Jézussal való első 
találkozásukra az Oltáriszentségben. 
Dr. Probsztné Csikós Andrea Éva 
hitoktató végezte az elsőáldozók 
szentségfelkészítését. Az ünnep fé-
nyét emelték még Kántor István gi-
tárosai.
Szombat délelőtt, miközben a gyer-
mekek első szent gyónásukat vé-
gezték, a szülők és hozzátartozók 
méltólépen előkészítették Isten há-
zát a vasárnapi eseményhez. Teendő 
akadt bőven, a férfiak lenyírták a fü-
vet a templomkertben, a plébánia és 
a közösségi ház udvarán. Eközben 
a nők rendbe tették a virágágyáso-
kat, kitakarították és feldíszítették 
a templomot. Minden elsőáldozó 
szüleinek névre szóló hely lett biz-
tosítva az első padsorokban, hogy 
a lehető legközelebbről lehessenek 

tanúi e jeles eseménynek gyerme-
keik életében.
Mint érintett szülő, úgy gondolom, 
hogy az elsőáldozás, s majd az ezt 
követő bérmálkozás a legfontosabb, 

s egyben a legjelentősebb esemény 
gyermekeink számára. A szülők 
nagy része arra törekszik, hogy 
gyermeke jó iskolába, s mellette 
sok egyéb foglalkozásra is járjon, 

minél többet megtanuljon, jó szak-
mája legyen, jó egyetemre kerüljön, 
sikeres, boldog élete legyen. Ezek 
mind becsülendő, s támogatandó 
célok, de ezek csak földi életünkre 
vonatkoznak, ami mindenkinek vé-
get ér egyszer. Az örök élet remé-
nyével egyedül csak Jézus Krisztus 
ajándékoz meg bennünket, s ehhez 
nem kér tőlünk semmi egyebet, 
csak hogy kövessük Őt. Reménnyel 
és mérhetetlen boldogsággal tölt el, 
hogy ezek a gyermekek elfogadták 
a legnagyobb ajándékot a világon, s 
életük során, végig követik a hit gö-
röngyös, nehézségekkel teli, de egy-
ben csodálatos útját, majdan része-
sülnek az örök élet boldogságában.
„Boldog ember az, a ki a kísértésben 
kitart; mert minekutána megpró-
báltatott, elveszi az életnek koroná-
ját, a mit az Úr ígért az őt szeretők-
nek.” Jakab 1, 12

Csoportkép a Szentháromság szobor előtt
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Fesztivállal köszöntött be a nyár Tamásiba
Június első szombatján rendezték meg a Színek, zenék, zamatok – Piknik a városban fesztivált a Túrmezei Erzsébet rendezvénytéren. Míg a főző-
versenyre nevezett csapatok az ételeket készítették, a színpadon egymást követték a fellépők. 

Czink Judit, a Tamási Művelődési 
Központ igazgatója a rendezvényen 
elmondta: zömében inkább a név 
és a helyszín változott, a tartalmat 
már az előre eltervezettek alapján 
bonyolították le. Szükséges volt 
némi alakítás ahhoz, hogy a hely-
színhez alkalmazkodjanak, hiszen 
nem mindegy, hogy egy erdőben, 
vagy a városközpontban vagyunk. 

Ezt igyekeztek úgy alakítani, hogy 
azok, akik egy jó hangulatú ki-
kapcsolódást szerettek volna átélni 
szombat délután és este, azok iga-
zán jól érezhessék magukat. Maga 
a program váza maradt az eredeti, 
ezt már egy évvel ezelőtt eltervez-
ték, de a pandémia miatt el kellett 
halasztaniuk. - Fontosnak tartottuk 
azt, hogy a vadfőző verseny meg-

maradjon a program keretein belül, 
amelyen bármilyen vadból és hal-
ból készült étellel lehetett nevezni. 
Annak határozottan örültünk, hogy 
bár a csapatok száma egy kicsit ke-
vesebb volt, mint a parkerdei kör-
nyezetben, viszont az az összelét-
szám, ami a csapatok tagjait takarta, 
kicsit még növekedett is; voltak 50 
fős csapataink is, 15-20 fős baráti 
társaságok, munkahelyi közösségek. 
Ilyen szempontból visszaigazolta az 
elképzeléseinket a nevezők száma, 
illetve a programokra kilátogatók 
száma is – fogalmazott Czink Judit. 
 – Valamennyi programunknál az 

első és legfontosabb szempont az 
érték. Azt gondolom, hogy minden 
területen meg lehet találni azokat 
az értékes produkciókat, amik jól 
képviselik az adott műfajt. Igyek-
szünk mindig úgy összeválogatni 
a programokat, hogy minél több 
korosztályt tudjunk megszólítani, 
többféle műfajt tudjunk színpadra 
állítani. A helyi amatőr művészeti 
csoportjaink is újra bemutatkoztak, 
fontosnak tartjuk, hogy az ő fejlő-
désükről, munkásságukról mindig 

tudjanak a helyben élők, de az or-
szág különböző pontjairól érke-
ző neves, ismert előadók is meg-
jelentek a rendezvénytéren, akik 
nem csak a tamásiakat, hanem a 
környékbelieket is megszólíthatják, 
ezzel is erősítve a kulturális turiz-
must. A Színek, zenék, zamatok 

fesztiválon két emblematikus helyi 
csoportunk lépett fel, a Tamási kon-
cert-fúvószenekar nyitotta a napot, 
őket a Pántlika Néptáncegyüttes 
követte. Mivel Tamásiban egyre na-
gyobb kultusza van a kutyákkal való 
foglalkozásnak, törődésnek, ezzel is 
színesítettük a napot: a helyi kutya-
mentőkkel egy nagyon érdekes és 
szívmelengető programot sikerült 
bemutatni. A Szekszárdi Junior 
Stars Big Band lépett színpadra 
kora délután, rendkívül színvonalas, 
nagyon élvezetes produkciót nyúj-
tottak. Őket a Voisingers kórus kö-
vette, akik tehetségkutatóban is sze-
repeltek, nagyon nagy sikert arattak 
itt is. A nagy rendezvényeink estéin 
mindig van egy olyan fellépő, aki 
országhatáron belül és azon túl is 
ismert, ilyen a Budapest Bár zene-
kar. Vezetőjük azt a célt tűzte maga 
elé, hogy a klasszikus cigányzenét 
ötvözze azokkal a slágerekkel, dal-
lamokkal, amelyeket a fiatalabb és 

idősebb korosztály is ismer. Olyan, 
a hazai könnyűzenéből ismert elő-
adókat is megszólított és felkért 
ebbe a formációba, akik közül né-
gyen felléptek Tamásiban: Kiss Ti-
bor, a Quimby frontembere, a kicsit 
alternatívabb világból jött Frenk, a 
jazz világából ismert Behumi Dóri 

és Keleti András álltak színpadra a 
közönség nagy örömére. 

 – Amikor eldőlt, hogy a város-
központban rendezzük meg új 
köntösben ezt a rendezvényt, 
igyekeztünk új elemeket is beépí-
teni. Este 9 órától a városközpont 
fényfestésére került sor, ez való-
ban újszerű, hiszen nagy feszti-
válokról, vagy külföldről ismerős 
lehet sokaknak, de Tamásiban 
eddig még nem volt. Gyönyö-
rű fényekben pompáztak a vá-
ros központi épületei, miközben 
egy fergeteges hangulatú utcabál 
zárta a fesztivált. Bízunk benne, 
hogy minden más hagyományos 
rendezvényünkhöz hasonlóan ez 
is beépül majd az itt élők tuda-
tába; tudják azt, hogy június első 
hétvégéjén, első szombatján ezzel 
a névvel, ezzel a címmel és hason-
lóan igényes tartalommal egy na-
gyon kellemes napot tölthetnek el 
a városközpontban. 

Helyezések: 
I. Smokey Wild Hogs: Füstös 
vaddisznó válogatás
II. Horváth Gábor: Szarvasgu-
lyás palócosan
III. HBT csapat: Szarvaskaraj 
sonkakabátban, rösztivel és gyü-
mölcsmártással
Különdíj: 
Dobos József és csapata: Vad-
disznó betyárleves
Zsűrielnöki különdíj: 
Balogh Nóra és csapata: Szar-
vasraguval töltött házi tészta

Nem csak pörköltek készültek a 
főzőversenyen

A tizenegy nevezett csapat 
kitett magáért, készültek ez 
alkalommal is remek ételek. 
A zsűrit idén Zsolnay Gábor, 
a Vendéglátó Szakmai Okta-
tók Országos Egyesületének 
elnöke elnökölte, segítségé-
re pedig Gerván Kázmérné 
vendéglátó szakoktató, nyu-
galmazott igazgatóhelyettes, 
és Jakab Jánosné, mester-
szakács, szakoktató voltak. 
A zsűri elnöke kiemelte: na-
gyon jók voltak az idei éte-
lek, alsó határ az, hogy ne legyen 
olyan, ami nem adható el, ez tel-
jesült is, hiszen mindegyik étel 
abszolút piacképes volt, némelyik 
egész komoly profizmusról val-
lott. - Nekem a legnagyobb öröm 
az volt, hogy mindenhol elmond-
tam menet közben és a végén is az 
észrevételeimet, és azok a csillogó 
szemek, amik felismerték, hogy mi 
a hiba, az mindennél többet jelent, 
hiszen a fejlődésnek ez a lényege. 
Sok ilyen élményben volt részem 
– árulta el Zsolnay Gábor.  - Éle-
tem egyik legborzasztóbb élmé-
nye egy Békés megyei főzőverseny 
volt, ahol 82 birkapörköltet kellett 
volna megkóstolni – mesélte ne-
vetve. - Itt ennél sokkal jobb volt 
a helyzet. Vitathatatlan, hogy a 
magyar konyha egyik alap étele a 
pörkölt, sokan választják ezt, ám 
nem szabad elfelejteni, hogy a ma-
gyar konyhában vannak fantaszti-
kus alapanyagok és ízlehetőségek, 
amelyekkel vétek nem élni. A ta-
mási mezőnynek csak a fele volt 
pörkölt, több olyan étel volt, ami 
túllépett rajta. 
A tipikus hibákat is kiemelte: a 
hőkezelés időtartama sokaknál 
probléma volt. - Ha én beleteszek 

egy zöldséget az ételbe, akkor nem 
paszadéknak kell lennie a végén, 
hanem roppanósnak. Ez esztétikai 
kérdés, tartalmi kérdés, sőt, még 
táplálkozási oldalról is meg lehet 
közelíteni. Nem azért van a sárga-
répa a levesbe, hogy a nyelvünkkel 
harapjuk szét, hanem azért, hogy 
a fogainkkal. Másik gyakori hiba, 
hogy nagyon visszafogott a zöld-
fűszer használat, pedig ezek cso-
dákra képesek. Kardinális kérdés a 
sózás kérdése. Ha egy hús idő előtt 
kap sót, akkor az elkezdi kicsalo-
gatni a hús nedveit, vagyis elkezd 
száradni. Még egy pörköltre is igaz 
az, hogy amig nem fakult el a hús, 
és nem csapódott ki a felületen a 
fehérje, addig nem sózunk. Ketten 
is próbálkoztak csírát használni, 
ebben a formában egyik sem volt 
sikeres, viszont megbeszéltük, mi a 
hiba, és legközelebb biztos vagyok 
benne, hogy már jól alkalmazzák. 
Bátornak kell lenni a főzés során, 
a hibákat felismerni, belátni, és 
legközelebb kijavítani. A zsűrizés 
egy csapatmunka, kiválóak a zsűri-
társaim, az első négy helyezettünk 
ugyanaz volt, szóval látszik az 
összhang. A zsűrizés egy objektív 
dolog: aki profi, az pontosan tudja, 

hogy neki mi ízlik, ez a szubjek-
tív része, és el tudja dönteni, hogy 
mi az, ami jó, vagyis már nem ar-
ról szól, hogy ízlik, vagy sem, ha-
nem egyszerűen kimondhatjuk, 
hogy az az étel jó. Először mindig 
a szemünk kóstol, majd az orrunk, 
végül a szánk. Ami nem szép, azt 
nem szívesen kóstolja meg az em-
ber, aminek nincs jó illata, azt el-
utasítjuk, ami pedig a szánkban 
sem ízlik, azt gyorsan le akarjuk 
nyelni, leöblíteni. Itt ilyen ételek 
szerencsére nem voltak, fejlődnek 
a tamási és környékbeli szakácsok, 
ez abszolút látszik. 

Füstös vaddisznóválogatás 
végzett az első helyen

A zsűri által a legjobbnak ítélt vadétel a Smokey Wild Hogs csapatának 
füstölt vaddisznóválogatása lett. Jávori Bálint és Kiss László alkották a 
csapatot, akik versenyen most főztek először közösen, ám biztos, hogy 
nem utoljára – lesz folytatás, azt ígérték. – Igazából három féle ételt ké-
szítettünk – osztotta meg velünk Jávori Bálint. - Készült egy füstölt vad-

disznólapocka, aztán egy mexikói étel, hasonló, mint a pörkölt, birriának 
hívják, ezt taccoban készítettük el, harmadikként pedig vaddisznóolda-
las készült. Mindketten nagyon szeretünk barbecuezni, ám vaddal még 
nem dolgoztunk. Végig gondoltuk, hogy a füstben mit tudnánk ezekből 
az ételekből kihozni, egyik recept követte a másikat, utánanéztünk, ol-
vasgattunk, így jutottunk el a texasi és mexikói konyháig. Kiss László 
úgy fogalmazott: valóban egészen különleges étel volt a vaddisznóolda-
las, reggel felrakták a füstre, és éppen hogy elkészültek vele, de úgy tű-
nik, hogy megérte a várakozás. Olyan gondolatok merültek fel bennük, 
hogy mivel kicsit elütnek a megszokottól, ez lehet pozitív is és negatív 
is az értékelés során, de úgy tűnik, a zsűri mérlege a pozitív felé billent. 

A Budapest Bár koncertje nagy sikert aratott

Csoportkép is készült a helyezettekkel

A fényfestés újdonság volt Tamásiban
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Páros horgászversenyt hirdettek a polgárőrök
A Tamási Polgárőr Egye-
sület és a Tamási Tóvölgy 
Horgásztó közös szervezé-
sében május 21-én rendez-
ték meg a polgárőr páros 
horgászversenyt. 

Péter Csaba, a Tamási Polgárőr 
Egyesület elnöke elmondta: az az 
ötlet, hogy a polgárőröknek hor-
gászversenyt rendezzenek, már 
hosszú időkre nyúlik vissza. Úgy 
gondolták, mivel a hely adott, a 
környezet csodaszép, belevágnak 
egy általuk szervezett országos ver-
seny lebonyolításába! - Lakos An-
tal barátom az egyesület alelnöke, 
és egyben a Tóvölgy horgásztó tó-
gazdája is – osztotta meg lapunk-
kal Péter Csaba. – Mivel a Tóvölgy 
horgásztó és az egyesületünk között 
együttműködési és támogatási szer-
ződés köttetett, egyértelmű volt, 
hogy itt rendezzük meg a versenyt. 
Annak ellenére, hogy országosan is 
meghirdettük, sajnos kevés csapat 
érkezett, így inkább regionális ver-
sennyé alakult át a megmérettetés, 
kilenc csapat indult Baranya, Fejér, 
Somogy és Tolna megyéből. Ter-
mészetesen egy ilyen versenynek 
vannak költségei, de úgy gondoltuk, 
hogy a rendelkezésre álló keretünk-
höz, mely az egyesület zavartalan 
szolgálat ellátását biztosítja, nem 
nyúlunk, inkább szponzorokat ke-
resünk. Szerencsére sokan támogat-
ták a rendezvényünket, melyet ezú-
ton is köszönünk. 
Lakos Antal elmesélte, hogy nem 

ez az első versenyük már a Tó-
völgy horgásztó területén. Ez a 
mostani verseny jó példája annak, 
hogy egy kis összefogással, a friss 
levegőn való tartózkodással, a hor-
gászat örömével hozzá tudnak já-
rulni ahhoz, hogy maradéktala-

nul jól érezzék náluk magukat az 
idelátogató horgászok. Kiemelte 
azt is, hogy köszönhetően a pol-
gárőr társak együttműködésének 
sportszerűen, a halakkal kíméle-
tesen bánva zajlott le a verseny.  
A résztvevő polgárőrök szerint egy 
nagyon jó hangulatú megméret-
tetés zajlott le, a kellemes időtöltés 
mellett az is sikernek számít, hogy a 
négy megye polgárőrei találkozhat-
tak egymással. 
Eredmények:
I. hely Lepsényi Polgárőr Egyesület 
(Fejér megye) 53.40 kg
II. hely Balatonlellei Polgárőr Egye-
sület (Somogy megye) 37.99 kg
III. hely Tamási Polgárőr Egyesület 
(Tolna megye) 33.16 kg
A legnagyobb halat fogó versenyző:
Pómizs Gábor Tamási Polgárőr 
Egyesület 5 kg.

Irány Dínómdánom!
M. Kácsor Zoltán gyermek-
író volt a Könnyü László 
könyvtár vendége május 
27-én.

Nagy Istvánné

A népszerű meseíró 2011 óta pub-
likál. Történeteivel Meseországba 
repíti kis olvasóit, bizonyítva, hogy 
a szerző maga is bejáratos ebbe a 
mindannyiunk által olyannyira sze-
retett és semmi mással nem pótol-
ható csodákkal teli világba. Ahogy 
vallja: a valóság (vagy legalábbis 
amit annak képzelünk) semmivel 
sem valósabb, mint a fantázia biro-
dalma. 
A nagy sikerű, már három éves 
kortól ajánlott Garázs Bagázs tör-
ténetek után az író a világ legbé-
késebb tirexéről szóló Zabaszauru-
szok című meseregény-sorozattal 
lepte meg az olvasókat. A három jó 
barát, Rilex, a tirex, Kunyi a pimasz 
keselyű és Barmol, a raptor izgal-
mas kalandjait már öt kötetben 
olvashatják a rajongók.  A tamási 
kisiskolások körében is rendkívül 
népszerűek ezek az élvezetes ol-
vasmányok, ezért is hívtuk meg a 
meseírót immár másodszor könyv-
tárunkba egy közönségtalálkozóra. 
A rendhagyó irodalomórán a gye-
rekek bepillantást nyertek abba, 
hogyan is születik meg egy regény, 
játékos feladatok segítségével ré-
szeseivé válhattak az Utazás Dí-
nómdánomba című meseregény 
történeteinek.  A fergeteges han-
gulatú találkozó végén az aktív kö-

zönség számtalan kérdést tett fel 
az írónak, s hogy M. Kácsor Zol-
tánnak sikerült felkelteni az érdek-
lődést a regény további részei iránt, 
mi sem bizonyítja jobban, mint a 
sok megvásárolt és dedikált könyv. 
Az író beszélt új könyvsorozatáról, 
a Boszorkány seprűjéről is, amely 
ugyanolyan népszerűségnek ör-
vend, mint az előzőek. M. Kácsor 
Zoltán szerint a gyerekek azt üze-
nik nekünk, felnőtteknek, hogy 
kétkedő felnőtt énünket (mely oly 
sok problémát vet fel, és old meg, 
tehát megvan a maga szerepe), oly-
kor küldjük el pihenni kicsit, és 
nyissunk kaput a bizalomra, bá-

torságra, a biztoson és bizonyítha-
tóan túlira, ahonnan a lehetőségek 
érkeznek. Az ilyen fajta gyermeki 
nyitottság segítségével, mely min-
denkiben ott szunnyad, titkos aj-
tókat fedezhetünk fel az életünk 
olykor szabályos folyosóin járva, 
és bármennyire ellentmondásos-
nak tűnik is, még olyan termé-
szettudományos lángelméknek is, 
mint  Newton  vagy  Einstein, akik 
egyébként számokba igyekeztek 
foglalni a világot, ezekre az ösvé-
nyekre volt szükségük a felfede-
zéseikhez. Ezért az író azt üzeni a 
gyerekeknek, hogy: ...mindig tart-
sák karban a látnoki képességüket!

Ismét útra keltek a 
túrázók

A Tamási Művelődési Köz-
pont természetjáró cso-
portja tavasztól őszig havi 
rendszerességgel kel útra, 
hogy bejárják szűkebb és 
tágabb térségünk szebbnél 
szebb tájait, vidékeit, meg-
tekintsék látnivalóit, neve-
zetességeit. 

Haás Mária

Az idei évben is megkezdődött a 
túrák sora, elsőként április 23-án 
indult útnak a közösség, melynek 
tagjai között állandó és csak az 
egyes túrákhoz csatlakozó tagok is 
vannak. Ezen a napon, mondhatni 
bemelegítésként a Tamási közelé-
ben elterülő Pacsmagi-tavak Táj-
védelmi Terület volt a kitűzött úti 
cél. Ide már többször ellátogattak 
az elmúlt években, de nyugodtan 
mondhatjuk, megunhatatlan vala-
mennyi túrázónak a táj szépsége, 
hangulata, az ott élő növény- és 
állatvilág sokszínűsége, a gazdag 
fészkelő és vonuló vízimadár-fauna. 
Az elmúlt évtizedek megfigyelései 
szerint a hazánkban észlelt madár-
fajok több mint fele előfordult már 
itt, nem véletlenül került fel a terü-
let a nemzetközi jelentőségű vadvi-

zek jegyzékébe. A kirándulás során 
18 kilométeres távot tettek meg a 
természetjárók, ehhez a pacsmagi 
szalonnasütés is elegendő energiát 
adott a csapat tagjainak.  
A művelődési központban elkészí-
tett éves tervnek megfelelően, má-
jusban a Kelet-Mecsekbe vezetett 
a már jól összeszokott csapat útja. 
A túra során a Baranya megyei Vé-
kény község nevezetségétől, a ha-

ranglábtól indultak a falu határá-
ban húzódó szurdokvölgybe, ahol a 
Csöpögő-forrás által táplált bővizű 
patak kisebb-nagyobb zúgók so-
rát hozta létre, kialakítva a Kelet-
Mecsek egyik legszebb természeti 
látványosságát. A csepegő árkot 
elhagyva, a Vörösfenyő kulcsos há-
zig haladtak tovább, az itt eltöltött 
pihenő és az elfogyasztott ebéd új 
erőt adott, hogy elgyalogoljanak 
Szászvárra, ahol megnézték a nem-
régiben felújított Szászvári Vár-
kastélyt. Legközelebb június 18-án 
kelnek útra, ekkor a Fejér megyei 
Fehérvárcsurgóra látogatnak el, 
ahol megtekintik a Károlyi Kastélyt 
és túrájuk a Gaja-völgybe vezet. 
Örömmel várjuk régi természetjáró 
társainkat és az újonnan csatlakozni 
kívánókat.  
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Májusi „aranyeső” hullott az atlétákra
A Tamási TAM-BAU AC több versenyen mérette meg magát és a versenyzőit májusban. 

Veszprémben május 7-én vettünk 
részt évadnyitó kalapácsversenyen, 
ahol Beke Zétény 2. helyezést ért el, 
Kimmel tamás 7. helyezett lett az 
U16-os mezőnyben.
Hazai pályán rendeztük meg má-
jus 8-án az LSW Speciális dobó-
számok országos bajnokságát ket-
tő versenyszámban, valamint egy 
abszolút versenyes számot is ren-
deztünk, ahol az első 3 helyezett 
kupában részesült. A versenyen az 
ország több egyesületéből mintegy 
40 versenyző volt, akik különböző 
korosztályokban mérték össze tu-
dásukat. A legfiatalabb versenyző 
15 éves volt, a legidősebb 85 éves 
elmúlt. A versenyszámok a törté-
nelmi nehéz súlyvetés (férfiak 25,4 
kg nők 12,5 kg), a kalapács 3 próba 
(korosztályonként más-más súly-
lyal), valamint az igmándi merev-
nyelű kalapácsvetés voltak.
A versenyen kiváló eredmények 
születtek, volt korosztályos országos 
csúcs és világcsúcs is.
Versenyzőink kitettek magukért, 
hiszen a korosztályokban és ver-
senyszámokban összesen 21 első, 14 
második és 5 harmadik helyet sze-
reztek. Eredmények szempontjából 
nézve az első helyezettek egyesüle-
tünkből (volt, aki többször is): Beke 
Zétény, Illés Dorián, Tóth Hunor 
Zoltán, Jankó Dominik, Sólyom 
László, Beke Géza Ákos, Veréb Jó-
zsef, Birizdó László, dr. Stefanovits 
Ágnes, Bódis Tímea, Laczáné Mol-
nár Erika, Szőke Emilia.
Kiemelkedett Beke Zétény törté-
nelmi nehéz súlyvetés 6,62 m-es, 
kalapács 3 próba 92,7 m-es és ig-
mándi merevnyelű kalapácsvetés-
ben elért 27,69 m-es eredménye.
Szekszárdon rendezték meg a Di-
ákolimpia megyei versenyét, ahol 
Beke Zétény  IV. korcsoportban
súlylökésben 14,73 m-rel megyei 
bajnok lett, így jogosultságot szer-
zett az országos Diákolimpia dön-
tőjén való részvételre.
Május közepén Győrben rendezték 
meg a Felnőtt Csapatbajnokság Elő-
döntőjét, ahol egyesületünk is indított 
felnőtt csapatot, a két nemben össze-
sen 12 versenyzőnk indult 25 szám-
ban. Csapatunk kitett magáért, a vá-
rakozásunkat felülmúlva a 16. helyet 

szereztük meg 99 ponttal a 23 induló 
csapat közül. Sajnos a döntőbe nem 
jutottunk tovább, de mint kis egyesület 
és elsősorban nevelő egyesület, siker-
ként könyvelhetjük el ezt a helyezést.
Kecskeméten rendezték meg az 
U16 korosztálynak a területi verse-
nyét, mely az országos bajnokságra 
az egyik kvalifikációs verseny.
Kiemelkedett Beke Zétény eredmé-
nye, hiszen kalapácsvetésben 66,94 

m-rel, diszkoszvetésben 48,92 m-
rel, súlylökésben 13,95 m-rel első 
helyezést ért el mind a három ver-
senyszámban.
Kótai János diszkoszvetésben 43,04 
m-rel 3. helyezett, kalapácsvetésben 
47,98 m-rel 3. helyezett, súlylökés-
ben 6. helyezett, Kimmel Tamás 
kalapácsvetésben 41,47 m-rel 2. he-
lyezett, diszkoszvetésben 6. helye-
zett, Győri Máté kalapácsvetésben 
4.helyezett, diszkoszvetésben 5. he-
lyezett lett.
Az 5 ország szenior válogatott via-
dalán Ausztriában (Leibnitz) egye-
sületünk két versenyzője: Bosák 
Attila és Birizdó László vett részt a 
Magyar válogatott csapatban
Egyesületünk több versenyzője is 
részt vett a Miskolcon megrende-
zett MEFOB bajnokságon, ahol 
szép helyezéseket értek el.
A hónap végére jött a csúcspont: 
a Győrben megrendezett Diák-
olimpia Országos Döntőjében a 
IV. korcsoport súlylökésében Beke 
Zétény 14,97 m-es egyéni csúccsal 
első helyezett, Országos Bajnok 
lett. Nagy-nagy gratuláció az elért 
eredményhez!
Minden versenyzőnknek gratulá-
lunk a kiváló eredményekhez, to-
vábbi sikereket kívánunk!

TAM-BAU AC

A Fradi öregfiúk csapata 
jótékonykodott Tamásiban

A Ferencváros szeniorjaival játszott jótékonysági mecs-
cset a Tamási 2009 FC második csapata. A pocsék idő 
ellenére nagyon sokan kilátogattak a Németh László Vá-
rosi Sporttelepre.

Szinte egész nap megállás nélkül 
szakadt az eső május 29-én, vasár-
nap Tamásiban, délután három felé 
azonban elkezdtek visszavonulni a 
sötét felhők. Talán az időfelelős is 
úgy volt vele, nem ronthatja el azt a 
napot, amiért annyit, de annyit dol-
goztak a szervezők. Aztán mielőtt 
kifutottak volna a csapatok a gála-
mérkőzésre, ismét rázendítettek az 
égiek. Miután Horváth Zsolt, az 
örökös helyi szpíker pályára szó-
lította a hazai kedvenceket, Bánki 
József, a ferencvárosi öregfiúk veze-
tője vette át a mikrofont.
„Lehet a Fradi nélkül élni, de nem 
érdemes” – mondta, majd felkonfe-
rálta a vendégcsapatot. Mi tagadás, 
illusztris nevekkel jött a legnép-
szerűbb magyar csapat: Fischer Pál 
anno az Ajaxban is villogott, Zoran 
Kuntics pedig talán a klubtörténet 
legfontosabb gólját szerezte Brüsz-
szelben az Anderlecht ellen (ekkor 
jutott fel a Fradi először a Bajnokok 
Ligája főtáblájára).
Keller József az első BL-csapat kő-
kemény védője volt, a Szekszárdról 
indult Máté Csabát (aki Sztanyisz-
lav Csercseszov, Peter Stöger, Szer-
hij Rebrov, Thomas Doll és Ricardo 
Moníz munkáját is segítette) sen-
kinek sem kell bemutatni, ahogy a 
pécsi nevelésű támadót, Kardos Er-
nőt sem. Utóbbi a Majosi SE edző-
jeként szombaton még a megyebaj-

noki aranyat ünnepelte, míg Máté 
szinte a nagyfia, Roland esküvőjéről 
érkezett.
Nem kellett szégyenkezniük a ta-
másiaknak sem, a hazaiak is igen 
veretes névsorral várták a meccset. 
Pályára lépett mások mellett a két 
szervező, Berengyán Béla és Már-
kus Krisztián, de ott volt a gyepen 
az egykori kedvencek közül Pék 
András, Béres Szabolcs, Juhász At-
tila vagy, Juhász István. Utóbbi egy 
kiváló indítás után szerezte meg a 
vezetést, mire még az eső is elcsen-
desedett. A főlelátó dugig volt, a 
Sárga Ultrák megállás nélkül dalol-
tak, ahogy sokat tett a kiváló han-
gulatért a Groupama Aréna hangja, 
Szendrey Zsolt Károly is. Talán ke-
vesen tudják, ezért érdemes rögzíte-
ni: Szasza, ahogy a drukkerek isme-
rik, gyönki származású.
Az első tamási gól után nem sok-
kal jött a második, s benne volt a 
pakliban egy harmadik is – de a 
ziccer kimaradt. A Fradi szenior-
jai (az öregfiúk szót annyira furcsa 
leírni ilyen örökifjak láttán) pedig 
büntettek: Máté Csaba gyorsan ki-
egyenlített (a második gólja egy pa-
zar ollózásból született), Keller Jó-
zsef közelijével pedig már a zöldek 
vezettek, s fordulhattak előnnyel. A 
kis pihenő után újabb két Fradi-gól 
következett, amire a tamásiak már 
csak eggyel tudtak felelni, a vége 
5–3 lett. A meccs végére még a nap-
sugarak is felbukkantak itt-ott, erre 
szokták mondani, hogy minden jó, 
ha a vége jó. A „Szép volt fiúk!” rig-
mus a legvégén mindkét csapatnak 
szólt – nagy élmény volt a Fradi 
öregfiúk vendégjátéka.

A teljes nyeresé-
get felajánlották
Nemcsak a Fradi-ereklyék elár-
verezéséből befolyt összeget, ha-
nem a jótékonysági meccs teljes 
nyereségét a helyi óvodák kapják 
– mondta a szervezők nevében 
Vámosi Ferenc. 
Nagyon sokan váltottak belépő-
jegyet, s a kihelyezett adomány-
gyűjtőbe is sokan dobtak be 
kisebb-nagyobb összegeket. Az 
ereklyék közül Somalia dedikált 
meze 60 ezer, Jova Levente kesz-
tyűje 27 ezer, az öregfiúk által 
dedikált labda pedig 23 ezer fo-
rintért kelt el. 
Az utolsó bajnoki mérkőzés után, 
június 4-én adták át a Ferencvá-
ros öregfiúk elleni jótékonysági 
gálamérkőzésen összegyűjtött 
900.000 forint adományt az 
óvodavezetőknek: Beréti-Stier 
Mártának, a Tamási Aranyerdő 
Óvoda és Bölcsőde, valamint La-
katos Viktóriának a Tamási Béri 
Balogh Ádám Katolikus Gimná-
zium Szent Balázs Tagóvodája 
részére.

Szinte mindenki nyakába érem került
Két év kihagyás után ismét 
rendezett diákolimpiát a 
Magyar Diáksport Szövet-
ség. A Magyar Grappling 
Szövetség így az általunk 
gyakorolt grappling sport-
ágban a 2021/2022-es tan-
évben Kecelen rendezett 
diákolimpiát, melyen a Ta-
mási Aranyszarvas KHSE-t 
nyolc sportoló képviselte.

Kővári Réka

Felkészítő edzőjük Szőts Gábor volt, 
aki a pandémiás időszakban is fo-
lyamatosan készítette a versenyzőit 
a későbbi megmértetésekre, amikor 
csak azt lehetővé tették a hatályos 
szabályozások. Mindez gyümölcsö-
zött is, hiszen az általa felkészített 

diákok mind technikai tudásukban, 
mind fizikai erőnlétükben kitűntek 
korosztályuk sportolói közül. Mind-
ezt leginkább a versenyen begyűjtött 
érmek tükrözik. 
Diákolimpiai aranyérmes lett és ez-
által nem csak az egyesület, de isko-
lája hírnevét is öregbítette: Leimszí-
der Laura és Pataki Ákos a Würtz 
Ádám Általános Iskolából, Kovács 
Annabell a Tamási Aranyalma Wal-
dorf Iskolából, Nyirati Csongor a 
Szekszárdi Waldorf Iskolából, Pencs 
Barnabás és Pencs Kornél pedig a 
Béri Balogh Ádám Katolikus Gim-
názium és Általános iskola diákjai. 
Diákolimpiai ezüstérmes lett Tóth 
Nimród Merse, valamint negye-
dik helyezést ért el Kovács Arthur, 
mindketten a Tamási Aranyalma 
Waldorf Iskola diákjai.

Három tamási állhatott dobogóra Kecskeméten

Beke Zétény Diákolimpiai Bajnok 
súlylökésből
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Futballmájus
Megye I-es csapatunk számára a vereségek hónapja volt 
a május. 

A Bátaszék otthonában 6-0-ra, 
míg a Kakasd ellen 5-0-ra kap-
tunk ki. Majd sérülések és eltil-
tások miatt a bajnok Majos ellen 
elmaradt a mérkőzés, így az 3-0-
val került lekönyvelésre. A Du-
naföldvár ellen emberhátrányban 
mentett pontot az utolsó fordu-
lóban - 1-1-es eredményt elérve. 
Így a csapat a 7. helyen zárta a 
bajnokságot. U19-es csapatunk a 
nagy küzdelmet folytatott, hogy 
megőrizte 3. helyét a dobogón. A 
Gerjent 7-0-ra, míg a Kakasdot 
4-2-re győzte le. A Bátaszéktől 
2-1-re, a Majostól 3-0-ra kapott 
ki, azonban a szerzett pontok 
elegendőek voltak, hogy gra-
tuláljunk fiataljainknak a meg-
szerzett bronzéremhez. Második 
felnőtt csapatunk is győzelmek-
kel biztosította 3. helyét a ta-
bellán. A Döbröközt 5-2-re, az 
Iregszemcsét és a Zombát 3-0-
ra győzte le, míg a Dombóvártól 
4-2-re kapott ki. A Somogy me-
gyei U14-es bajnokság Északi 

csoportját vezető fiataljainknak 
tovább folytatták győzelmi so-
rozatukat májusban is. Félelme-
tes hírüknek köszönhetően több 
csapat sem ált ki ellenük a hónap 
folyamán. A többieknek sem ke-
gyelmeztek: a Zamárdit 14-1-re, 
míg a Fonyódot 12-1-ra győzték 
le, így veretlenül nyerték meg 
a bajnokságot! Gratulálunk az 
aranyéremhez! Hasonlóan jól 
szerepelnek U13-as fiataljaink 
is. Ők sem kímélték ellenfeleik-
nek: a Tolnát 4-0-ra, a Bölcskét 
12-0-ra, a Zombát 16-0-ra, míg 
a Gerjent 8-0-ra verték meg, ez-
zel ők is veretlenül nyerték meg 
a bajnokságot! Gratulálunk az 
aranyéremhez! Természetesen 
KÖSZÖNJÜK szurkolóinknak 
a segítséget, továbbá a támoga-
tásokat és a SÁRGA ULTRÁK 
részéről a fergeteges, igazi mér-
kőzés hangulatot, mely nélkül 
nem lenne futballunk! 
Hajrá Tamási! 

Tamási 2009 FC

Észak bája – mint a mesékben
A gimnáziumi Erasmus-vo-
nat robog tovább. Szó sze-
rint, mert a dániai partner-
város négyórányi vonatútra 
van a fővárostól, Koppen-
hágától.

Fegyveresi Anikó

Koppenhágában szállt le a repülő, 
szakavatott programkoordinátorunk, 
Varga-Pintér Katalin tanárnő kita-
lálta ugyanis, hogy ha már Dániába 
megyünk, illene néhány pillantást 
vetni a főváros nevezetességeire. Így 
bejárhattuk  a városközpontot,  útba 
ejtettük  a nagy mesemondó, Hans 
Christian Andersen szülőházát, és a 
királyi palota őrségváltásáról sem ma-
radtunk le. A vonat pedig elvitt aznap 
este Hobro városába, ahol a dán gye-
rekek már ismerősként üdvözölték a 
magyarokat,  hiszen sokan voltak kö-
zülük Tamásiban, amikor mi adtunk 
otthont a hozzánk érkezőknek. 
Az intenzív iskolai programokat, 
melyeknek fókuszában európai 
identitásunk keresése állt, különö-
sen színessé tették az ottani kollé-
gák. Így például Andersen-meséket 
dolgoztak fel a gyerekek újszerű 
formában, dán kifejezéstárat állí-

tottak össze a kommunikációhoz 
nélkülözhetetlen szavakból, prezen-
tációs workshopokat tartottak saját 
országaik bemutatásával. A magyar 
stand itt is a legnépszerűbb volt, ké-
sőbb elgondolkodtunk és rájöttünk, 
hogy ebben nagy szerepe lehetett a 
csokinak és a szaláminak, amit ná-
lunk kóstolni lehetett. 
A programok tulajdonképpen min-
den igényt kielégítettek, hiszen meg-
nézhettük a történeti múzeumot, a 
modern művészetek múzeumát, ki-
rándultunk Arhus városába és jártunk 
az Északi-tenger partján, ahol egyéb-
ként, erősen és függőlegesen fúj a szél, 
nem érdemes egy ilyen séta előtt ha-
jat mosni, mert néhány perc alatt tele 
lesz csikorgó homokkal. 
Hobro maga is tengerparti város, 
és ahogy az lenni szokott, a spon-

tán szervezés sikerül 
mindig a legjobban, 
így amikor egyik 
nap úgy döntöttünk, 
hogy autózás he-
lyett inkább gyalog 
megyünk a szállásra, 
felfedeztünk az öböl-
ben egy kis házat, 
amelynek a környéke 
telis-tele van színes-

re festett kisebb-nagyobb kövek-
kel. Semmilyen kereskedelmi célja 
nincs  a dolognak, az ott lakó hölgy 
egyszerűen csak fel szeretné dobni 
az arra sétálók napját. Mint meg-
tudtuk, ez is a híres dán életérzés, a 
hygge része, amely szerint meg kell 
látni az apróságokban a szépséget és 
azt, hogy ez miért jó nekünk. 
Amíg ott voltunk, megtanultunk né-
hány ilyen módszert, szívesen adunk 
tanácsot annak, akit érdekel. (A tel-
jes igazsághoz persze az is hozzá-
tartozik, hogy a hobroi iskola tanári 
szobájában van két masszázsfotel.)
A gyerekek hazafelé nem győzték 
mesélni az élményeiket, a négyórás 
vonatút szinte észrevétlenül elre-
pült. A kirándulások, a közös csa-
ládi programok, a jól összerázódó 
diáktársaság, a végtelennek tűnő 

internetes lehetőségek az iskolában 
– mind-mind külön beszámolók 
alapjául szolgálhatna. 
Dániából szinte alig értünk haza, 
egy hét múlva már indultunk is 
Spanyolországba. Kérjük, figyeljék 
a Tamási Táj hasábjait, hamarosan 
írunk erről is.  

A parkerdőben alkothattak a versenyzők
Idén kilencedik alkalommal rendezték meg azt az országos festészeti versenyt, mellyel 
Würtz Ádám emléke előtt tisztelegnek. 

A tamási származású grafi-
kus, könyvillusztrátor június-
ban született, és májusban halt 
meg, ezért választják a verseny 
időpontjának mindig az ehhez 
közeli időszakot. Rill Mária, a 
Würtz Ádám Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Is-
kola képzőművész ágazatának 
tanszékvezetője elmondta: a 
verseny ötletének megszületé-
sekor úgy gondolta, hogy a leg-
szebben úgy tudnak a művész-
re emlékezni, ha új alkotók, főként 
fiatalok alkotnak, akik új képeket 
hoznak létre, és a képek létrehozása 
során emlékezhetnek vissza a mű-
vészre, aki Tamásiban született.
- Eleinte csak a művészeti iskolá-
sok versenye és kiállítása volt, aztán 
egyre nagyobb lett az érdeklődés. 
Kezdetben csak a mi kihelyezett 
tagozatainkon hirdettük meg, majd 
utána a megyében, majd országo-
san is, és mindig volt érdeklődő, aki 
küldött pályamunkát – mondta Rill 
Mária. 
A képzőművészeti verseny mindig 

két fordulóból áll. Az első forduló-
ban általában Würtz Ádám motívu-
mait felhasználva kell képet alkot-
niuk az alkotóknak, és a zsűri átnézi 
a munkákat. Az idén is 5 korcso-
portban kb. 10-12 főt hívtak meg 
korcsoportonként, azokat, akiknek 
a legjobbnak ítélték a munkájukat. 
A második forduló Tamásiban zaj-
lik, és általában a városról szól, vagy 
a városban alkotókról.  Az idei alka-
lommal a Dámpont Látogatóköz-
pont hívta meg az alkotókat, hogy 
az erdőben, a szabadban alkothas-
sanak. 

- A feladatuk az volt, hogy az 
alkotáson legyen a tájból, le-
gyen a látottakból valamilyen 
részlet, de a versenyzők en-
gedjék el a fantáziájukat, tehát 
történjenek csodálatos dolgok 
is a képen, hiszen azzal emlé-
kezünk Würtz Ádámra, hogy 
bátran használunk mindenféle 
eszközöket, nagy szabadsággal, 
a végén mégis egy egységet al-
kot majd a kép – folytatta Rill 
Mária. A versenyzők nagyon 

sokféle technikával dolgoztak, nem 
csak a festés és a rajzolás volt jellem-
ző, akadt, aki monotípiát készített, 
néhányan pedig többféle technikát 
együtt használtak, hiszen a modern 
művészet ez irányba is halad, hogy 
többféle technikát hogyan lehet 
egyesíteni és úgy újat létrehozni. 
A résztvevők az oklevelek mellett 
festékeket, vásznakat is kaptak. A 
munkára négy órájuk volt az alko-
tóknak, helyszínnek választhatták a 
tó környékét, a látogatóközpont te-
raszát, vagy épp a gyönyörű panorá-
mát kínáló tetőteret is.

Ezúttal Dániába látogattak a gimisek

Zajlik a zsűrizés


