
Rövid időn belül átalakul a hi-
vatal épülete és környéke

Az intelligens hivatal pályázat 
eredményeként nem csak az 
épület látképében és belső tere-
iben megy végbe az átalakulás, 
hanem érinteni fogja az épület 
környezetét, és a hivatal teljes 
számítógépes rendszerét is. 

 ¬ 2. oldal
Akadémiai tag lett Orbán Já-
nos Dénes

Új rendes és levelező tagok 
felvételéről döntött a Magyar 
Művészeti Akadémia, az MMA. 
Levelező tag lett Orbán János 
Dénes író-költő. 

 ¬ 5. oldal
Zajlik az ivóvízhálózat fejlesz-
tés Adorjánpusztán

Az önkormányzat még tavaly, 
több ütemben kezdte meg an-
nak a problémának az orvoslá-
sát, amely mintegy 150 lakást, 
közel 500 embert érint a telepü-
lés külterületi részein.

 ¬ 2. oldal
Tamásiban rendezték meg a 
grapplingosok vb-válogatóját

Az eredetileg házigazdaként 
kijelölt Szombathely helyett 
Tamásiban rendezték meg jú-
nius 18-án az októberi, bulgáriai 
Combat Wrestling világbajnok-
ság válogatóversenyét.

 ¬ 7. oldal

Egy egész hétvégén átívelő programsorozattal készültek a Tamási Koncert-Fúvószenekar tagjai és a Tamási Művelődési Központ mun-
katársai július első napjaiban.                                                                                                                                                                                                         3. oldal
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Három napon át tartott a fiesztaA tartalomból

Gyémánt diplomáját vehette át Csibi János
Közel tíz éve hagyomány már a városban, hogy ösz-
szehívják a tamási általános iskolában valaha dolgozó 
nyugdíjas pedagógusokat, és átadják részükre a jubileu-
mi diplomákat. 

Összesen 34 diplomát igényeltek és 
adtak már át az évek során, kifejez-
ve az állam és a helyi önkormányzat 

megbecsülését. – Ezt az ünnepséget 
azért is várjuk, mert szép emlékek, 
jó kapcsolat kötnek össze bennün-

ket - kezdte a rendezvényen Szép 
Ferencné, a Pedagógusok Szakszer-
vezete Nyugdíjas Tagozatának Tol-
na megyei képviselője, az ünnepség 
szervezője. – Sok időt töltöttünk 
a munkahelyünkön. Többnyire is-
mertük egymás családját. Együtt 
örültünk, vagy együtt éreztünk, ha 
úgy hozta az élet. Felejthetetlen, 
szép évek voltak.  
Az ünnepségen Gasparics László, 
a Würtz Ádám Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola igazga-
tója köszöntötte a nyugdíjas kollé-
gákat, majd a város polgármestere, 
Porga Ferenc is beszédet mondott. 
Az idei ünnepség alkalmával 
Csibi Jánosnak adták át jubileu-
mi diplomáját. Erdélyben szüle-
tett, de családjával korán átjöttek 
Magyarországra, Keszőhidegkút-
ra. A Kaposvári Felsőfokú Ta-
nítóképző Intézetben 1962-ben 
szerzett tanítói oklevelet, majd a 
Pécsi Tanárképző Főiskolán szer-

zett történelemtanári oklevelet. 
Pályafutását a tamási Kishenyei 
iskolában kezdte, majd Páriban és 
Tamásiban oktatott.  Pályafutása 
sokszínű volt: tanított a dolgozók 
esti iskolájában, volt művelődé-
siház-igazgató, könyvtárvezető, 
rendszeresen vezetett nyári tá-
borokat és a tanulók szabadidős 
programjait, országjáró kirándulá-
sokat szervezett, diákjait tanulmá-
nyi versenyekre készítette fel. Csi-
bi János 2012-ben aranydiplomát 
kapott, idén pedig a gyémántdip-
lomát vehette kézhez, hiszen most 
60 éve, hogy megszerezte pedagó-
gusi oklevelét.
Az eseményen gyertyagyújtással 
emlékeztek azokra a kollégákra, 
akik már nem ünnepelhettek ve-
lük. A rendezvény végén egy pohár 
pezsgővel koccintva gratuláltak a 
jubileumi diplomát átvevőnek, to-
vábbi szép nyugdíjas éveket, és jó 
egészséget kívánva mindenkinek. 

Idén is találkoztak a nyugdíjas pedagógusok

Tamási legkisebb polgárait köszöntötték
Közel másfél évtizedes hagyományt felelevenítve – két 
év járványügyi korlátozás miatti szünetet követően – is-
mét köszöntötték a legkisebbeket Tamásiban.

A helyi Védőnői Szolgá-
lat és az önkormányzat 
által közösen szerve-
zett programra, ahogy 
megszokott, az előző 
évben született tamá-
si kisgyermekeket, szü-
leiket és nagyszüleiket 
hívták meg. – Nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy 

a legkisebbekkel is foglalkozzunk 
és nem csak gyermeknapkor. Nem 
elégszünk meg annyival, hogy meg-

felelő bölcsődei-óvo-
dai ellátás van a tele-
pülésen, igyekszünk 
számunkra minél 
több olyan progra-
mot nyújtani, ami 
minél inkább Tamá-
sihoz köti őket. Ha 
esetleg később elke-
rülnek innen, érez-
zék, hogy gyökereik 

Tamásihoz kötik őket  – mondta 
Porga Ferenc, Tamási polgármes-
tere az esemény kapcsán. Az elmúlt 
évben 67 apróság született, számuk 
az elmúlt évek átlagához hasonló. A 
köszöntőt követően műsorral kö-
szöntötték az egybegyűlteket, akik 
egy emléklapot és egy kis ajándékot 
kaptak. A köszöntő valójában két 
részből áll: a kora nyári eseményt 
ősszel, november elején egy faülte-
tés zárja, amikor az újszülöttek tisz-
teletére emléktáblát helyeznek el, és 
fákat ültetnek a városban. 67 kispolgárt köszöntöttek az ünnepségen
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Rövid időn belül átalakul a Tamási Pol-
gármesteri Hivatal épülete és környéke
Az intelligens hivatal pályázat eredményeként nem csak 
az épület látképében és belső tereiben megy végbe az 
átalakulás, hanem érinteni fogja az épület környezetét, 
és a hivatal teljes számítógépes rendszerét is. 

Gulyásné dr. Könye Katalin, a vá-
ros jegyzője elmondta: több egyedi 
támogatásra vonatkozó támogatási 
szerződést kötöttek, amelyek elsőd-
legesen előkészítési költségeket fi-
nanszíroztak, és ennek alapján tud-
tak elindulni. Ez érintette a hivatalt 
is, hiszen az intelligens hivatalnak 
az előkészítését, az építési engedé-
lyezési tervét, kiviteli terveit meg 
tudták kezdeni, az idei évben pedig 
a közbeszerzési eljárás is megindult. 

 – Az épület teljesen megújul mű-
szakilag is, azon túl, hogy energe-
tikai rekonstrukció is megvalósul, 
teljesen új megoldásokkal fogjuk 
szolgálni a lakosokat, az ügyfele-
ket, illetve az épületen belül helyet 
kap egy úgynevezett városablak - a 
kormányablak mintájára -, ahol az 
egyes közszolgáltatásoknak a kép-
viselői kaphatnak helyet, és itt tud-
ják majd intézni az ezzel kapcsola-
tos ügyeiket a lakosok – magyarázta 

a jegyző. 
Az átalakítás egyébként nem egy-
szerű, hiszen az épület helyi vé-
dettség alatt áll, így sok tekintetben 

a beruházó keze meg van 
kötve. Az építkezés azt is 
jelenti, hogy hamarosan a 
városháza minden dolgo-
zójának új helyre kell köl-
töznie az átmeneti időre. 
 – Ha minden a terveink 

és reményeink szerint tör-
ténik, akkor nyár végén 
megkezdődhet a kivitele-
zés, amely másfél-két évig 
tart várhatóan.  Erre is elő-
készültünk az idei év során, 
minden ügyintézőnknek 
megvan a megfelelő hely. 
Azok, akik ügyfeleket fo-
gadnak, természetesen a 
városközpontban kapnak 
helyet, tehát elérhetőek, 
megközelíthetőek lesznek. 
Az ügyfelek semmilyen 
hátrányt nem fognak érezni 
abból, hogy ebből az épü-
letből elköltözünk, a kivite-
lezés során ugyanis teljesen 

ki kell ürítenünk az épületet, így 
minden ügyintézőnek más helyen 
kell dolgoznia – mondta Gulyásné 
dr. Könye Katalin. 
Ha minden a tervek szerint zajlik, 
két év múlva egy megújult város-
központban - a műemléki védettség 
alatt álló épület jellegének meg-
őrzése mellett - a kor követelmé-
nyeinek megfelelni tudó, korszerű 
polgármesteri hivatala lehet a vá-
rosnak.

Zajlik az ivóvízhálózat fejlesztés Adorjánpusztán
Az önkormányzat még tavaly, több ütemben kezdte 
meg annak a problémának az orvoslását, amely mintegy 
150 lakást, közel 500 embert érint a település külterületi 
részein. Elsőként Tamási Adorján-Újtelepen kezdődtek 
meg a munkálatok, az elmúlt hetekben Adorjánpusztán 
adták át a kivitelezőnek a munkaterületet, akinek 200 
napja van arra, hogy kiépítse az ivóvíz hálózatot.

Tamási külterületi részein tavaly 
ősszel kezdődött el az ivóvízvezeték 
rendszer kiépítése, amely több száz 
millió forintos támogatással való-
sulhat meg. Nemrégiben a projekt 
egy újabb üteme indult el Ador-
jánpusztán, ez a harmadik ütem, 
korábban Adorján-Újtelep, Tuskós, 
Kosba, Újvárhegyi részen került be-
vezetésre a vezetékes ivóvíz. - Le-
zárult a közbeszerzési eljárás, meg-

történt a kivitelező kiválasztása, és 
megtörtént a munkaterület átadása 
is – mondta a város polgármestere, 
Porga Ferenc. - Ez azt jelenti, hogy 
hamarosan kezdődhet a munka 
ezen a településrészen is. Igazából 
itt van vezetékes ivóvíz, de egy volt 
TSZ hálózatról, tehát egy magán-
hálózatról kapták eddig az itt lakók 
a vizet, amellyel az elmúlt időszak-
ban számos probléma akadt. Most 

a városi központi vezetékhálózatra 
lesz rákötve Adorjánpuszta is. A 
hetek során emiatt az Adorján-
pusztán élőknek számítaniuk kell 
a munkagépek jelenlétére, ez némi 
fennakadást is jelenthet számukra, 
melyhez türelmüket kérjük. 
A hálózaton túl az aknákat is te-
lepítik, és ha ez megtörtént, akkor 
egy nyilatkozatot követően a DRV 
szerződést köt majd az ott lakók-
kal, mintegy 50 lakost érint egyéb-

ként ez a beruházás. Három és fél 
kilométernyi vezetékhálózat épül 
ki, hiszen egy picit messzebb van a 
belterülettől, mint a korábbi külte-
rületeken, ahol már kiépült a veze-
tékhálózat. - 200 napja van a kivite-
lezőnek, hogy elkészüljön a hálózat, 
én abban bízom, hogy a nyár folya-
mán elkészül a beruházás, és a nyár 
végére, ősz elejére lesz egészséges 
ivóvízük az Adorjánpusztán lakók-
nak – mondta a polgármester.  

Az előző ütemekben elkészült 
településrészeken élők már a mai 
kor követelményei szerint vehe-
tik igénybe az ivóvíz szolgálta-
tást. Van még egy ütem, ez pe-
dig Öreghenye településrész, itt 
a beszerzési eljárás jelenleg még 
zajlik, ebben az évben várhatóan 
ott is kiépül a hálózat. A projekt-
nek köszönhetően több évtizedes 
probléma oldódik meg Tamási 
külterületi részein.

A megújuló hivatal és tér látványterve

Átadták a munkaterületet

Várkutatók jártak a tamási várban
Dombóváron tartotta éves 
vándorgyűlését a várkuta-
tással foglalkozó Castrum 
Bene Egyesület június 17–
19. között.  Az 1989-ben 
alapított egyesület nem-
csak régészeket, történé-
szeket, művészettörténé-
szek és építészeket tömörít, 
de a várak iránt érdeklődő 
nagyközönséget, várbará-
tokat is. 

K. Németh András

Az immár 26. alkalommal megren-
dezett háromnapos vándorgyűlés 
első napján a dombóvári művelődé-
si házban a dél-dunántúli várkuta-
tás újabb eredményeiről hangzottak 
el beszámolók.
A konferencia harmadik napján a 
rendezvény hagyományaihoz híven 
autóbuszos tanulmányútra került 
sor, amelynek során a résztvevők 
Döbrököz, Tamási, Ozora és Si-
montornya várait tekintették meg.
A tamási várban valószínűleg 27 éve 
nem járt egyszerre ennyi várkutató 
szakember, mint június 19-én dél-

előtt. (1995-ben a Castrum Bene 
Egyesület első vándorgyűlésének 
Simontornya adott helyet, a kon-
ferencia akkor is felkereste a tamási 
várat.) A mintegy 50 fős közönsé-
get e beszámoló írója kalauzolta a 
várban, ahol a várárok hűvösében 
röviden ismertetésre került a vár 
története, látható maradványai és 
fontosabb régészeti leletei. A részt-
vevők között – a Magyar Nemzeti 
Múzeum és több vidéki múzeum 
munkatársai mellett – jelen volt dr. 
Feld István, az ELTE BTK Régé-

szettudományi Intézet nyugalma-
zott egyetemi docense, az ozorai 
vár régészeti-műemléki kutatásá-
nak vezetője, az egyesület elnöke, 
valamint Terei György, a Budapesti 
Történeti Múzeum főosztályveze-
tője, az egyesület titkára is.
A várkutatók közül többen felvetet-
ték, hogy érdemes lenne szondázó 
kutatást végezni a tamási várban, 
hiszen a felszínen jelenleg nem 
láthatók felmenő falmaradványok, 
ezek hiányában pedig a vár építési 
periódusairól, alaprajzáról sincse-
nek hiteles információink.

Tamásiban is jártak a szakemberek, várbarátok
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Készségfejlesztő eszközöket, 
játékokat kaptak

A Tamási és Környéke Szociális Központ örömmel tájé-
koztatott arról, hogy a „Victoria a gyermekekért” Egész-
ségvédelmi Közhasznú Alapítvány által kiírt pályázaton 
sikeresen vettek részt.

Az intézmény így gazdagabbak lett 
hat értékes, készségfejlesztő esz-
közzel, játékkal. Az alapítvány idén 
mindösszesen hat intézményt tá-
mogatott, így nagy megtiszteltetést 
jelent, hogy a nyer-
tesek között lehet-
nek a tamásiak is. 
- A megpályázott 
eszközök jól hasz-
nosíthatók az idős-
gondozásban és a 
g ye rmekvéde lmi 
területen egyaránt 
– magyarázta Sza-
badosné Vastag 
Edina intézmény-
vezető. - Zömében 
kültéri, szabadban 
hasznosítható já-
tékokról van szó, melyeket a Csa-
lád-és Gyermekjóléti Szolgálat és 
Központ munkatársai remekül tud-
nak alkalmazni nyári és napközis 
táboraink alkalmával, emelve a tá-

borok színvonalát. Óvodai és iskolai 
szociális segítő kollégáink szintén 
találnak majd olyan fejlesztő esz-
közt, amelyet segítségül hívhatnak 
napi munkavégzésük során. Időse-

ink szabadban töltött perceit pedig 
szeretnénk hasznosabbá, akár vidá-
mabbá tenni. Kinti foglalkozások, 
rendezvények főszereplőivé válhat-
nak az elnyert játékok.

Három napon át tartott a fieszta
Egy egész hétvégén átívelő programsorozattal készül-
tek a Tamási Koncert-Fúvószenekar tagjai és a Tamási 
Művelődési Központ munkatársai július első napjaiban. 

A Fúvós Fieszta kerek évforduló-
nak állított emléket: hatvan évvel 
ezelőtt alakult meg ugyanis Tamá-
siban az úttörőzenekar. Az együt-
tes nem csak az akkori nagyköz-
ség fontos eseményeinek állandó 
résztvevője volt, hanem a megye 
és az ország számos pontján lép-
tek fel és értek el szép sikereket, 
eredményeket. A több évtizedes, 
számos elismeréssel tarkított mű-
ködést követően, Hemerle János 
karmester nyugdíjba vonulása után 
a zenekar megszűnt. A régi tagok, 
az addigra már fiatal-felnőtt zené-
szek kezdeményezésére azonban 
nem maradt sokáig zenekar nélkül 
Tamási. A régi muzsikusok össze-
fogásának eredményeként Lukács 
Tibor vezetésével megalakult a fel-
nőtt zenekar. 1988-tól aztán Mar-
kovics Gábor került a zenekar élére, 
munkája eredményeként pedig új 
lendületet kapott az együttes fejlő-
dése. Országhatáron belüli és azon 
túli ismertségük folyamatosan nőtt. 
Közel ezer hazai fellépés, Berlintől 
Moszkváig közel 20 külföldi tur-
né, nemzetközi versenydíjak, CD és 
DVD felvételek, elismerések, díjak 
sora jellemezte ezt a korszakot. Mű-
vészeti munkájuk eredményeként 
2003-ban kiérdemelték a Babits 
Mihály-díjat, 2013-ban a Csoko-
nai Vitéz Mihály-díjat, 2015-ben a 
„Tolna Megyéért”-díjat. Markovics 
Gábort Elek Péter, a sásdi fúvósze-
nekar karmestere követte a zenekar 
élén, tőle pedig Varga Balázs vette 
át a karmesteri pálcát, aki 2019 év 
elejétől vezényli, irányítja a Tamá-
si Koncert-Fúvószenekart. A kerek 
évforduló megünneplésére szervez-
ték meg a Fúvós Fiesztát, melyen a 
tamási fúvósok mellett számos ze-
nekar és mazsorett csoportok gon-
doskodnak a kiváló színvonalról és 
hangulatról. A fieszta július elsején, 
pénteken este kezdődött, a műve-
lődési központ színháztermében 
a Tamási Koncert-Fúvószenekar 
adott kiváló koncertet. Az ünne-
pi hangversenyen számos műfajból 
hallhattak ízelítőt a jelenlévők a 
jubiláló zenekartól, többek között 
Balázs Árpád, Sárvári József, Geor-
ge Gerschwin, id. Johann Strauss 
műveiből. Felcsendültek komoly-

zenei művek, indulók csakúgy, mint 
funk és jazz dallamok. Porga Ferenc 
polgármester méltatta a fúvószene-
kar városban betöltött szerepét, hat 
évtizednyi közösségi tevékenységét. 

A hangversenyen Szabó Ferenc, 
Hidas Frigyes-díjas karnagy, a Szé-
chényi István Egyetem Művészeti 
Karának tanára, a Magyar Fúvósze-
nei és Mazsorett Szövetség elnöke 
köszöntötte a zenekart és átadta a 
szövetség emlékplakettjét, okleve-
lét. Szombaton igazi fesztiválhan-
gulat lengte be a várost, a zenekarok 
és a mazsorett csoportok a város 
főutcáján felvonulva érkeztek meg 
a rendezvénytérre, és mutatták be 
műsoraikat. Este az Earth Wind 
& Fire Tribute Band Zenekar kon-
certje után fergeteges hangulatú ut-
cabál zárta a napot. A Fúvós Fieszta 
utolsó napja a nosztalgia jegyében 
zajlott. A Tamási Koncert-Fúvós-
zenekar 60 éves fennállása alatt ge-
nerációk nőttek fel az együttesben. 
A mai tagok meghívására sokan 
eljöttek az úgynevezett „Öregze-
nész találkozóra”, melynek során a 
régi tagok közül többen beültek a 
mai zenekarba, hogy együtt játsz-
szák el azokat a darabokat, első-
sorban indulókat, melyek az elmúlt 
évtizedekben csakúgy szerepeltek 
az együttes repertoárján, mint nap-
jainkban. A meghívott és jelenlévő 
"öregzenészeknek" emléklappal, ki-
tűzővel kedveskedtek a zenekar je-
lenlegi tagjai. 
Varga Balázs karnagy elmond-
ta, hogy kettős érzés van bennük: 

örülnek, hogy túl vannak a három 
napos rendezvényen, ami fantasz-
tikus hangulatban telt, ugyanakkor 
sajnálják is, hogy vége, hiszen élet-
re szóló élményben volt részük. - 
Rendkívül büszke vagyok a zenekar 
minden tagjára, hiszen valamilyen 
formában mindenki kivette a részét 
a munkából. Azt gondolom, hogy a 

csapat átérzi, mekkora megtisztel-
tetés egy ilyen nagy múltú zenekar 
része lenni, és hogy mekkora a fe-
lelősségünk abban, hogy ebből a 60 
évből egyszer majd 100 is legyen. Jó 
úton járunk – mondta Varga Balázs. 
 – Mérhetetlen büszkeség töltött 

el a koncert után, hogy egy ilyen 
színvonalat képviselő zenekarban 
zenélhetek, és öröm volt találkozni 
a régi barátokkal, akikkel rengeteg 
közös élmény köt össze - nyilatkoz-
ta Farkas Zsolt, a Tamási Fúvósze-
nekarért Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke.
Szaváriné dr. Bakonyi Lídia, a Ta-
mási Fúvós Egylet elnöke hozzátet-
te: a rendezvény nem jöhetett volna 
létre Tamási Város Önkormányzata, 
a Tamási Kulturális Központ és a 
Tamási Városüzemeltető Kft. támo-
gatása nélkül. - Külön köszönjük a 
kulturális központ vezetőjének és 
munkatársainak a lelkes és együtt-
működő szervező munkáját. Kö-
szönjük további támogatóinknak is 
a folyamatos anyagi és természetbe-
ni segítséget – mondta. 
A három napos rendezvény külön-
leges hangulatot teremtett a város 
rendezvényterén, a szervezők bíz-
nak benne, hogy a tamási zenekar 
még hosszú évtizedekig megörven-
dezteti koncertjeivel, fellépéseivel 
az itt élőket. 

Vélemény

Ritka mint a fehér holló…
Egy becsületes pénz megtaláló: Gazdig Zoltán

A közelmúltban Baranya megye 
egyik egészségügyi intézményé-
nek illemhelyén egy pénztárcát ta-
lált. A tárca a hivatalos okmányok, 
bankkártyák mellett milliós érték-
rendnél nagyobb pénzösszeget 
tartalmazott. Feleségével azonnal 
leadták a re-
cepción a há-
rom fős sze-
mélyzetnek a 
talált értéke-
ket.
Gazdig Zol-
tán már né-
hány évvel ez-
előtt is talált 
Ta m á s i b a n 
pénztárcát, okmányokat, pénzt, 
melyet minden ellenszolgáltatás 
nélkül visszajuttatott tulajdonosá-
nak. Tornacsarnok gondnokaként 

is számtalanszor szolgáltatta visz-
sza az elhagyott tárgyakat. A na-
pokban a tamási piacon segédke-
zett abban, hogy egy mobiltelefon 
visszajusson a tulajdonosához. 
A mai társadalmi helyzetbe na-
gyon megnyugtató, hogy Tamá-

siban is él kö-
zöttünk ilyen 
b e c s ü l e t e s , 
mások érté-
keire is oda-
figyelő ember. 
Tisztességét 
növeli, hogy 
mindezek be-
kamerázatlan 
területen tör-

téntek. Köszönjük Zoli bácsi em-
berségedet, és hogy mindnyájunk-
nak például szolgálsz!

dr. Savanyúné Turbók Mária

Közel egymilliárd forintból fejlesztik három 
Tolna megyei kórház járóbeteg-ellátását 

Csaknem 900 millió forintos beruházással fejlesztik a 
dombóvári, a bonyhádi és a szekszárdi kórházhoz tar-
tozó járóbeteg-ellátást az Emberi Erőforrás-fejlesztési 
Operatív Program támogatásával. 

A dombóvári Szent Lukács Kórház 
rendelőintézetében 295 millió forint 
értékben elsősorban infrastrukturá-
lis fejlesztéseket valósítanak meg. A 
kórház közleménye szerint a 2023. 
szeptemberben záruló projekt része-
ként felújítják a közel 50 éve átadott 
épület tetejét, villamos hálózatát, 
fűtési rendszerét, nyílászárókat cse-
rélnek. A fejlesztés keretében kar-
diológiai, gasztroenterológiai és nő-
gyógyászati eszközöket vásárolnak. 
A bonyhádi kórház rendelőintézeté-

ben a 292 millió forintos támogatás 
jelentős részét orvosi eszközökre és 
műszerekre fordítják – mondta az 
MTI-nek Barcza Zsolt főigazga-
tó. A gasztroenterológiai ellátásban 
teljesen felújítják az endoszkópos 
labort, új, szívultrahang-vizsgálatra 
alkalmas echokardiográfot és fül-
orr gégészeti eszközöket szereznek 
be. Emellett számítástechnikai esz-
közöket vásárolnak és megújul az 
épület szellőző, hűtő-fűtő rendszere 
is – tette hozzá. A szekszárdi Tolna 

Megyei Balassa János Kórházhoz 
tartozó rendelőintézetben 285 mil-
lió forintos támogatásból hét orvosi 
szakmát fejlesztenek. A traumatoló-
giai ellátás számára mennyezeti csö-
ves, direkt digitális felvételező rönt-
gen, a szédülés ambulanciára pedig 
Video Head Impulse Test érkezik. 
Vesznek újszülöttek hallásvizsgá-
latára szolgáló készüléket, gége- és 
hörgőtükröző berendezéseket és 
számos endoszkópos eszközt. Az 
intézmény a projekt leírásában ki-
tér arra, hogy a hatékonyabb orvosi 
eszközök több beteg ellátást teszik 
lehetővé, így csökkenhet a várólistá-
kon szereplők száma.

Rengetegen látogattak ki a rendezvénytérre

A Tamási Koncert-Fúvószenekar
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Idén is színes virágok pompáznak a köztereken
Május közepén megkezdődött az egynyári virágok ki-
ültetése a városban. Varga Ágnes főkertész irányításával 
a virágosítási folyamatok már márciusban elkezdődnek, 
idén már a nyolcadik fóliasátrat is használatba szeretnék 
venni. 

- Mindig színesebb a szortiment, 
próbálunk mindig másabb, külön-
legesebb fajtákat választani az új 
trendeket is figyelembe véve a köz-
terület kiültetésében – árulta el Var-
ga Ágnes. - Az idén a legnagyobb 
újdonság a törpe lepkevirág lesz, 
amiket díszfüvekkel és gaurákkal 
ültetünk ki. Természetesen meg-
találhatók az edényekben a tiroli 
félfutós muskátlijaink, a petúniák 
is helyet kapnak a közterületi ágyá-
sokban, de díszítik a várost a vinkák 
és a napvirágok is - közel 45 fajta 
virágot termesztünk, az idén 36.000 
egynyári növényt neveltünk fel a fó-
liasátrainkban. 
Már márciusban megkezdődtek a 
munkálatok, a fagyok miatt idén el-
húzódott a termesztési szakasz, má-
jus közepén kezdték el nagy volu-
menben a kiültetést. Kicsit sajnálták 
az árvácskákat, mert ők májusban 
még pompáztak a hűvösebb időjá-
rásnak köszönhetően, próbálták úgy 
alakítani, hogy a kevésbé színeseket 
cserélték le először. 

 – 2009 óta a virágosításra épül a 
Start munkaprogramunk, már 7 
fóliasátrunk üzemel, a nyolcadikat 
idén szeretnénk használatba ven-
ni – folytatta Varga Ágnes. - Az itt 
dolgozók télen az előkészületeket 
végzik, például cserepeket fertőtle-
nítenek, hiszen mindent újrahasz-
nosítunk. Ezért is hangsúlyozom 
mindig, hogy akinek van otthon 
felesleges cserepe, hozza el hoz-
zánk, mert örömmel használjuk 
őket. Februártól aztán elkezdjük 

a zöldségpalánták nevelését, már-
ciustól az egynyári virágokét, utá-
na pedig egész évben gondozzuk a 
közterületi ágyásokat. Minden év-

ben járunk konferenciára, ahol az 
éppen aktuális trendeket bemutat-
ják. A választásunk igazából attól 
függ, hogy melyik növény hogyan 
van nemesítve, vagyis hogyan alkal-
mazkodik ehhez a klímához. A vá-
rosban olyan virágokra van szüksé-
günk, amelyek bírják a napot, vagy 
épp a szmogot. Mindig választunk 
új növényeket is, hiszen szeretünk 
kísérletezni, és igyekszünk mindig 
újdonságot csempészni az ágyások-
ba.

Sokakat érint az alkohol- és drogfogyasztás
A kábítószerellenes világnap alkalmából június 30-án 
megtartott Tamási Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
ülésén Porga Ferenc polgármester, a KEF elnöke köszön-
tőjében felhívta a figyelmet az ENSZ Kábítószer-ellen-
őrzési és Bűnmegelőzési Hivatala 2022. évre megfogal-
mazott mottójára, mely „A kábítószer okozta kihívások 
kezelése az egészégügyi és humanitárius válsághelyze-
tekben”.

Az ülésen Nagy Krisztina, Tamási 
Város Önkormányzatának munka-
társa tájékoztatta a tagszerveze-
teket a tavalyi évben elkészített, a 
városi egészségfejlesztési és drog-
stratégiát megalapozó helyzetfel-
mérés során alkalmazott kutatási 
módszerekről, a kapott válaszok 
számáról, a felmérések tematiká-
járól, az intézményi megkeresések 
eredményről. Az adatok összké-
pét tekintve megállapítható, hogy 
a megkérdezettek közül sokakat 
érint az alkohol- és drogfogyasz-
tás. Mind a felnőtt lakosság, mind 
pedig a 16 évesek körében jellem-
ző a rendszeres alkoholfogyasztás, 
illetve jóval kisebb mértékben, 
de megjelenik a rendszeres drog-
használat. Ezeket támasztják alá 
az intézményi adatok is, hiszen a 
kábítószer birtoklással és haszná-
lattal kapcsolatos, valamint az ittas 
vezetéssel kapcsolatos rendőrségi 
esetek száma az elmúlt években 
növekedő tendenciát mutatott. 

Az egyéb különböző szenvedélyek 
(pl.: dohányzás, gyógyszerhasz-
nálat) különböző mértékben, de 
megjelennek a város lakosságának 
életében. Kiemelten kezelendő az 
a felvetett problémakör is, hogy a 
fiatalok hasznos szabadidő eltöltési 
lehetőségeinek színterei korláto-
zottak, így könnyebben válhatnak 
a terjesztők és a különböző szenve-

délybetegségek áldozataivá.
A Tamási Rendőrkapitányság ré-
széről Dr. Szabó Ferenc ismer-
tette a kapitányság illetékességi 
területén az elmúlt időszakban 
tapasztaltakat a droghelyzetben. 
A bűnügyi osztályvezető pozitív 

eredményként értékelte a felde-
rítések növekvő számát a vizsgált 
időszakban. A résztvevők felhív-
ták továbbá a figyelmet a nem-
régiben a fiatalok körében nagyon 
divatossá vált, de könnyen függő-
séget okozó, szép, színes, finom 
ízű és illatú elf bar veszélyeire, és 
az ezzel kapcsolatos megfelelő tá-
jékoztatás fontosságára. Gyereknap az Aranyerdő oviban

A Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde gyermeknapja 
május 31-én, kedden zajlott. A gyerekek már nagy izga-
lommal várták, hogy az óvoda udvarát ellepjék a jobb-
nál jobb játékok. 

Az óvoda szülői munkaközössége 
nagy gondot fordított arra, hogy 
minél színesebb és izgalmasabb 
programokon tudjanak részt ven-
ni a gyerekek. Rendelkezésre állt 3 
hatalmas ugrálóvár, amelyeken ki-
csik és nagyok egyaránt vidám és 
önfeledten tudtak játszani. Néhány 
szülő segédkezett az arcfestésben, 
csillámtetoválás készítésében. A 
zene és a tánc sem maradhatott 
el, hiszen a programokat színházi 

előadás is színesítette. A Tamási 
Rendőrkapitányság rendőrautók-
kal színesítette a napot, melyeket 
a gyerekek hatalmas lelkesedéssel 
próbáltak ki. Továbbá nem marad-
hatott el a fagylalt sem, mely kelle-
mes zárása volt ennek az izgalmas 
napnak.
Az óvoda dolgozói és a gyermekek 
nevében köszönjük szépen a szülői 
munkaközösség munkáját!
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde

Fontos témákról esett szó az ülésen

Gyönyörű virágok a városközpontban
Remekül érezték magukat a gyerekek a nap során
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Kleinwülknitzben jártunk
Nicholas Sparks szerint „Az 
utazás nem arról szól, hogy 
mit nézünk meg, hanem in-
kább arról, amit közben át-
élünk.” Nálunk, Tűzoltók-
nál ez picit másként van. 
Fontosak az élmények, de 
a látottak elraktározása és 
életünkbe építése talán a 
legfontosabb.

Hirtné Illés Kata

A kleinwülknitzi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület meghívásá-
nak tettünk eleget június 09-
12 között. A világjárvány mi-
att rég nem találkozhattunk, 
így nagy örömmel tettünk a 
meghívásnak eleget. 1999-re 
nyúlik vissza a testvér tűzol-
tósági kapcsolatunk, felváltva 
látogatjuk meg egymást, most 
rajtunk volt a sor. Színvona-
las programokat szerveztek 
nekünk a német kollégák. A 
szakmai nap keretében meg-

látogattuk a riesdorfi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület által létrehozott 
és fenntartott múzeumot; majd a 
bitterfeldi Tűzoltó Műszaki Cent-
rumban és Műveletirányítási Köz-
pontba látogattunk el. A látottakat 
hasznosítani tudjuk a mindenna-
pi szakmai életünkben. Az estét a 
díszvacsora zárta, ahol a polgármes-
ter asszony méltatta az önkéntesek 
munkáját, örömét fejezte ki - mint 
mi is -, hogy újra találkozhattunk. 

További munkánkhoz és szakmai 
utunkhoz sok sikert, jó egészséget 
és rengeteg kitartást kívánt.
A szombati napot Beelitz-Heilsadt-
ban töltöttük, ahol a lombkorona 
ösvény és kilátó meghódítása után 
egy érdekes, történelmi túrán ve-
hetünk részt. Visszacsöppentünk jó 
100 évet a múltba. A néhai kórházi 
épületek között sétálva betekintést 
nyerhettünk abba, hogy az akko-
ri időkben milyen módon gyógyí-

tották a TBC-s betegeket. A 
hazautazás napján tettünk egy 
kis kitérőt Prágába, hogy meg-
nézzük a vár tűzoltóságát. A 
vár tűzoltó parancsnoka meg-
mutatta nekünk a laktanyát, 
valamint tehettünk egy nagy 
sétát a csodálatos várban. 
Itt is szeretnénk köszöne-
tünket kifejezni valamennyi 
kleinwülknitzi tűzoltónak, 
valamint Tomas Horsky pa-
rancsnok úrnak, hogy felejt-
hetetlen élményekkel gazda-
godva térhettünk haza!

Akadémiai tag lett Orbán János Dénes
Új rendes és levelező tagok 
felvételéről döntött a Ma-
gyar Művészeti Akadémia, 
az MMA. Levelező tag lett 
Orbán János Dénes író-köl-
tő. 

Orbán János Dénes, József Attila- 
és Magyarország Babérkoszorúja-
díjas költőt, írót választotta levele-
ző tagjai közé a Magyar Művészeti 
Akadémia. A járvány miatt a tagok 
felvételéről elektronikus úton sza-
vaztak december közepén.
A Pesti Vigadó Makovecz termében 
június 21-én megrendezett szék-
foglalón Orbán János Dénest Sánt-
ha Attila költő laudálta. Kiemelte, 
Orbán János Dénes az egyik leg-
értelmesebb irodalmat műveli, mint 
fogalmazott: „Az OJD-jelenség el-
képzelhetetlen az olvasói nélkül, 
akik olvassák a műveit, és várják az 
újakat, hogy újra nevethessenek és 
borzonghassanak. Ilyenkor úgy érzi 
az ember, hogy az irodalom határo-
zottan egy értelmes tevékenység". 
Rámutatott, hogy a legjobb, ami 

történhetett a magyar irodalommal, 
hogy Orbán János Dénes képére és 
hasonlatosságára létrejött az Előre-
tolt Helyőrség Íróakadémia, ahol a 
fiatal magyar írótehetségeket oktat-
ják, támogatják ösztöndíjakkal. 
A laudációt követően tartotta meg 
Orbán János Dénes akadémiai 
székfoglaló előadását Az irodalom 
jövője − a jövő irodalma címmel, 
melyben a magyar irodalom jövő-
jéről, a fiatal írók képzéséről, ön-
szerveződéséről beszélt, rámutatva, 
hogy ma összehasonlíthatatlanul 
jobbak a körülmények és a lehető-
ségek, mint a rendszerváltás utáni 
10−15 esztendőben. Hozzátette: 
soha nem volt ennyi pénz az iroda-
lomra, a fiatal irodalomra meg plá-
ne nem. Ugyanakkor előadásában 
arra is felhívta a figyelmet, hogy a 
művészi szabadság megszűnőben 
van. A rendszerváltást követően az 
újidiotizmus beszivárgott a kultú-
ránkba, és az ezredfordulót köve-
tően exponenciálisan kezdett nö-
vekedni. Ahogy ez mindig is lenni 
szokott, a művésztársadalom egy 

része lefeküdt a begyűrűző divatos 
ideológiáknak, és értelemszerűen a 
legnagyobb probléma épp a szavak 
művészetében generálódott. A po-
litikai korrektség elkezdte fölfalni a 
művészi szabadságot. „Ennek pedig 
leginkább a fiatal irodalom esett ál-
dozatául. Ezért elsősorban az idő-
sebb írók, a mesterek a hibásak: míg 
minket arra biztattak a mestereink, 
hogy sose féljünk semmitől és sen-

kitől, egyedül a jóérzés cenzúrázza 
a műveinket, semmi és senki más, 
bátran írjuk le, amit akarunk, majd 
rendíthetetlenül vállaljuk annak kö-
vetkezményeit – mert ez az egyet-
len út a művészi beteljesülés és a 
nagyság felé –, addig a mostani fia-
taloktól egyenesen megkövetelik a 
feltétlen engedelmességet, a kasztba 
való sematikus beilleszkedést. Aki 
nem fogadja el ezeket a szabályokat, 
azt büntetik: nem kap ösztöndíjat, 
díjat, publikációs felületet, kiadót, 
érvényesülési lehetőséget, elhall-
gatják mielőtt még kibontakozhat-
na" – emlékeztetett beszédében az 
akadémikus. Ezért van az, hogy az 
elmúlt két évtizedben nem beszél-
hetünk paradigmaváltó tehetségek 
színre lépéséről. Nem vagyunk hí-
ján tehetségeknek, de senki sem 
merte átlépni a határokat, nem mert 
teljes mellszélességgel szembemen-
ni az establishmenttel. Székfoglaló 
beszéde végén azonban elismerte, 
hogy ugyanakkor örvendetes je-
lenségnek lehetünk szemtanúi az 
utóbbi időkben, ami okot ad az op-

timizmusra. A fiatalok egy csoport-
ja roppant elmés módját találta meg 
a lázadásnak: a visszatérést a gyöke-
rekhez, a latinitáshoz, a humaniz-
mushoz, a klasszikus műveltséghez. 
Ezek a fiatalok latinul tanulnak, 
klasszikusokat olvasnak, tanulmá-
nyozzák a történelmet is, nem pedig 
csak a jelenben élnek, és szorgalma-
san tanulják az írói mesterség min-
denkori fogásait. Továbbörökítik az 
irodalom örök eszméit, és klasszici-
zálnak új eszméket, egyikük például 
a görög istenek közösségimédia-
posztjait is megfogalmazta. Még 
nem vakmerők, de egyre bátrabbak, 
jó eséllyel hamarosan berúgják az 
ajtót. Hozzátette: a népszerűségre 
is megvan minden esélyük, hiszen a 
fiatalok közül is sokan üresnek ér-
zik ezt a világot, és ha van lehetőség, 
példa, útmutatás, akár divatjelenség 
is támadhat belőle.
Az erdélyi származású Orbán János 
Dénes 2014-ben költözött Tamási-
ba, azóta városunk polgára. A jeles 
eseményre Porga Ferenc, a város 
polgármestere kísérte el. 

Sajtóközlemény
Fényminőség fejlesztés az egészség és életminőség 
szolgálatában című, GINOP-2.2.1-15-2017-00095 

számú projekt zárásáról 

A Signify Hungary Kft és a Pannon Egyetem konzorciuma az Európai 
Unió és a Magyar Állam vissza nem térítendő támogatásának köszön-
hetően sikeresen valósította meg kutatás-fejlesztési projektjét, mely-
nek összege 954,15 millió forint. A konzorciumi tagok a projektben a 
legfrissebb tudományos eredmények felhasználásával emberközpontú, 
színképileg hangolható kísérleti LED lámpatesteket fejlesztettek, me-
lyek már kaphatóak a piacon. A projekt a Széchenyi 2020 program kere-
tein belül valósult meg.
A világítás minőségének kérdése kiemelt fontosságú, hiszen a fénynek je-
lentős hatása van az emberi egészségre, a hormonháztartásra és az ideg-
rendszerre: meghatározza az életritmust, a mindennapi tevékenységek, 
mint például a munkavégzés hatékonyságát, valamint a közérzetet is befo-
lyásolja. A világítástechnika hosszú utat tett meg az első izzólámpa feltalá-
lása óta, napjainkban az emberközpontú világítás kerül előtérbe. Fő cél az 
emberi szükségletekhez történő alkalmazkodás, a többféle felhasználási le-
hetőség, a kedvező ár és a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele.
A Signify Hungary Kft. 2016 óta rendelkezik nagyszámú kutató-fejlesz-
tő bázissal, ezzel is hatékonyabbá téve a piaci igény követését. A Pannon 
Egyetem Fény- és Színtan kutatólaboratóriuma többek között a fény- és 
színinger mérésével, a képi információk látásfiziológiailag és látáspszicho-
lógiailag helyes feldolgozásával foglalkozik, több nemzetközi projektben 
is részt vett.
A projekt eredményeképpen az egészséges életmódot támogató, költség-
hatékony moduláris, széles alkalmazási területet felölelő, intelligens vilá-
gítási megoldások születtek. Gyakorlati alkalmazásukkal mind a munka-
helyeken, mind otthon történő használat esetén pozitív hatások várhatóak 
az általános közérzet, illetve teljesítőképesség tekintetében. A kipihent és 
kiegyensúlyozott munkaerő által végzett munka minősége számottevően 
jobb és kevesebb hibával terhelt, a munkaidő kihasználtsága sokkal haté-
konyabbá válik.

A projektről bővebb információt a www.signify.com illetve a www.fpi.uni-
pannon.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Integrated Communications Manager CEE
Dorota Sławińska 
Tel.: +48 605 342 517
E-mail: dorota.slawinska@signify.com

Pannon Egyetem
Pék Dorottya
projektmenedzser
Tel.: +36 30 20 21789 
E-mail: 
pek.dorottya@uni-pannon.hu

2022/06/07

Porga Ferenc és Orbán János Dénes

Szaxofon mesterfokon
Szendrői Zsuzsanna, a Pé-
csi Művészeti Gimnázium, 
Szakgimnázium és Tech-
nikum és a PTE MK szaxo-
fon tanára és tanítványai, 
mesterkurzust tartottak a 
Würtz Ádám Általános Is-
kola és Alapfokú Művésze-
ti Iskolában. 

Ótus László

Varga Balázs, intézmény-
egység vezető nyitó be-
széde után, a találkozó a 
szaxofon kvartett műso-
rával kezdődött. Itt kü-
lönböző, jobbnál jobb 
műveket hallhattunk tő-
lük. A gyerekek megis-
merhették szinte az egész 
szaxofon családot, hiszen 

előttük szólalt meg a szoprán, 
alt tenor és bariton szaxofon. Ez 
után egyéni foglalkozásokon tárta 
elénk a tanárnő a hangszer közép 
és felsőfokú tanításának, előadási 
művek megtanításának különböző 
módszereit. Iskolánk volt növen-
déke, Tóth Márton Máté, is meg-
mutatta szaxofon tudását a nyílt 
óra keretein belül. A gyerekek 
szeme előtt zajlott egy-egy óra, 
ami nem csak a szaxofonos nö-

vendékeknek volt hasznos, hiszen 
ez által széleskörű ismeretekkel 
gazdagodhattak, s beleláthattak a 
közép- és felsőszintű zeneokta-
tásba. Lehet, hogy pont a mai na-
pon érlelődött meg valamelyik kis 
zeneiskolásban, hogy zenei pályán 
szeretne majd továbbtanulni. A 
kurzus második felében iskolánk 
szaxofonos növendékeinek tartott 
egyéni órákat a tanárnő. Az ilyen 
jellegű találkozók fontos részei 

pedagógusi mesterprogra-
momnak, mely a gyerekek 
egymástól tanulására épül. 
A gyerekek élvezték a prog-
ramokat, hiszen alig ha akad 
lehetőség ilyen alkalomra a 
hétköznapi életükben. Ez 
úton is köszönjük szépen, 
hogy ellátogattak hozzánk!

Közös csoportkép is készült
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Elismerés a kiváló munkát 
végző kollégáknak

A Tolna Megyei Szakképzési Centrum idén huszonhét 
dolgozóját részesítette elismerésben a pedagógusnap-
hoz kapcsolódóan.

A hozzá tartozó nyolc iskola, vala-
mit a központi munkaszervezet ki-
emelkedő munkát végző kollégáit 
köszöntötte hagyományos, peda-
gógusnaphoz kapcsolódó ünnepé-
lyén a Tolna Megyei Szakképzési 
Centrum (TMSZC) június 10-én, 
pénteken, Szekszárdon a Babits 
Mihály Művelődési Központban. A 
rendezvényt évről évre azzal a céllal 
tartja meg a Centrum, hogy meg-

köszönje és elismerje mindazon 
kollégák munkáját, akik az oktatás, 
az igazgatás, a tanügy, illetve vala-
mely egyéb oktatást támogató te-
rületen kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak.
Idén a TMSZC és a hozzá tarto-
zó nyolc iskola összesen huszonhét 
dolgozója részesült elismerésben. 
Csapó Gábor ünnepi beszédében 
a köszönet hangján szólt a meg-
jelent kollégákhoz, hogy hivatásu-
kat szívvel, lélekkel, odafigyeléssel 
és magas színvonalú szakmaisággal 
végzik. - Hiszem, hogy nemcsak 
jó szakembereket kell képeznünk, 
de jó embereket is kell faragnunk.   
Intézményeink sok-sok tízezer em-
bernek egyengették az életútjukat, 

állították őket egy-egy pályára az 
évek során.  Meggyőződésem, hogy 
erre az erőre, erre az értékre támasz-
kodnunk kell, erőt kell belőle merí-
tenünk, óvnunk kell az évtizedes ér-
tékeket, vívmányokat – fogalmazott 
a Tolna Megyei Szakképzési Cent-
rum főigazgatója. Dömötör Csa-
ba kancellár köszöntőjében arról is 
szólt, hogy a szakképzési rendszer 
megújulása nagy feladat elé állítot-

ta a Centrumhoz tartozó iskolákat, 
de sikeresen vették ezt az akadályt. 
A TMSZC Vályi Péter Szakképző 
Iskola és Kollégiumból három kol-
léga részesült kitüntetésben: Bodó 
Zsuzsanna, Szinák Renáta és Berta 
Gyuláné.

70 éves a Könnyü László Könyvtár
Visszatekintés

A könyvtárügyben az utób-
bi évtizedekben korábban 
elképzelhetetlen mértékű 
változások zajlottak le. Az 
utóbbi 25-35 év informa-
tikai változásai óriási le-
hetőséget és kihívást je-
lentettek e nagyon régóta, 
s nagy hagyományokkal 
működő szakma számá-
ra. Az 1990-es évek elejéig 
a könyvtárak információs 
szigetekként működtek. Mi 
jellemezte a mi munkánkat 
eddig az időszakig?

Nagy Istvánné

Állományt gyarapítottunk, be-
hasonlítottunk, sarkot ragasztot-
tunk, pecsételtünk, leltároztunk a 
címleltárkönyvben, összegeztünk a 
csoportos leltárkönyvben. Indigó-
val gépeltük a katalóguscédulákat. 
A tasakok katonásan sorakoztak a 
pultban, a színcsíkok megmutat-
ták, hogy kinek kell felszólítót írni. 
A tájékoztató szolgálat regiszteres 
füzetbe készített bibliográfiákat, a 
gyerekkönyvtárosok napközis cso-
portokat fogadtak. 
A kilencvenes években a hálózat 
puszta léte és a digitális kultúra adta 
lehetőségek s a hazai könyvtárügy 
változásai átírták szakmánk teljes 
paradigmarendszerét. Nagy válto-
zások történtek könyvtárunkban 
is.  Az épület magastetőt kapott, 
felvettük Könnyü László nevét. Be-
gyűrűzött az életünkbe a hálózat. 
A 2000-es évek közepére szinte 
észrevétlenül szorította ki a leltár-
könyveket, a beiratkozási naplókat, 
a katalógusszekrényeket a Corvina, 
majd a Szikla integrált könyvtári 
rendszer. 
A hálózat adottságai új helyzetet 
teremtettek, nagyban megköny-
nyítették a munkánkat. A korábbi 
könyvtári információs szigetek 24 

órás jelenléttel virtualizálódtak a 
hálózaton, elektronikus katalógu-
sunk nemcsak az egyéneket éri el, 
átjárást biztosít a könyvtárak kö-
zött is. S ne feledkezzünk el arról 
a szép szakmai kitérőről sem, amit 
a mozgókönyvtári, kistérségi ellá-
tás vállalásával tettünk. A közel 30 
kistelepülési könyvtár rendbetétele, 
ellátásra való felkészítése egy selej-
tezett állománnyal, kiépített elekt-
ronikus katalógussal nemcsak több-
letmunkát, de rengeteg emlékezetes 
élményt, új, értékes kapcsolati szá-
lakat hozott nekünk. 

Könyvtárunk életének újabb fejeze-
te a 2010-es évektől a minőségügy 
köré szerveződik. Újabb fogalmak 
gyűrűztek be az életünkbe, újabb 
fejlődési, fejlesztési  lehetőségeket 
teremtve. Az új fogalmaknak tarta-
lommal való kitöltése egy olyan utat 
kínált, amely kikerülhetetlenül a 
Minősített Könyvtár cím felé terelt 
bennünket. 2021-ben adtuk be a 
pályázatunkat és 2022 januárjában 
a Zene Házában vettük át a Minő-
sített Könyvtár címmel járó okleve-
let és ezzel bekerültünk az ország 
37 minősített könyvtára közé. 
Összességében elmondható, hogy 
a tamási könyvtár a szakma által 
felkínált lehetőségekkel a szak-
ma stratégiai céljaival, trendjeivel 
összhangban fejlődött az elmúlt 
évtizedek során.  A könyvtári funk-
ciók kitágultak, az olvasó személyre 

szabott kiszolgálása mellett nap-
jainkban döntő hangsúlyt kap a 
közösségek igényeinek szolgála-
ta, rendezvények, táborok, játékok 
formájában. Könyvtárunk ma már 
nemcsak információt szolgáltató 
hely, nemcsak a tanulás, a kutatás 
ideális helyszíne, hanem egy olyan 
közösségi tér, egy olyan un. 3. hely, 
ami az otthon és a munkahely után 
következik, s nemcsak értékes idő-
töltést kínál programjaival, de ma-
gában hordozza a közösségek szer-
veződésének lehetőségét, vagy akár 
egy itt kötött barátság ajándékát. 

Haladunk tovább egy olyan, most 
már minőségi úton, amely már el-
várás egy 21. századi könyvtártól. 
Születésnapi ünnepségünk június 
2-án zajlott a könyvtárban. Délután 
egykori munkatársakkal idéztük fel 
az együtt töltött évek emlékeit. A 
jó hangulatú beszélgetésen közö-
sen megélt humoros történetek is 
elhangzottak. Este Grecsó Krisz-
tiánnal és Hrutka Róberttel talál-
kozhatott a tamási közönség. Az 
ismert író és a népszerű zeneszerző 
közös estjén anyáink, apáink törté-
netei kerültek elő úgy, ahogy régen 
társaságban volt szokás, dalban, me-
sében mondva el. Zene, irodalom és 
színház találkozása volt az este.  Az 
alkalomhoz illő, rendkívül színvo-
nalas, lélekig ható műsorral ünne-
pelhettük könyvtárunk 70. születés-
napját.

Jótékonysági estet tartottak
Városunk oktatási intézmé-
nyei idén is közös jótékony-
sági estet szerveztek, hogy 
támogassák a tamási gyer-
mekeket.

Viola Péter

A Rászoruló Gyermekekért Ala-
pítvány szervezésében május 27-
én este a művelődési központban 
ismét színpadra álltak Tamási 
oktatási és nevelési intézményei-
nek diákjai és óvodásai. A Tamási 
Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde, a 
Würtz Ádám Általános Iskola és 
AMI és a  Béri Balogh Ádám Ka-
tolikus Gimnázium ebben az év-
ben is színvonalas műsort állított 
össze, hogy a fellépéssel segítsék a 
nehezebb körülmények között élő 
gyermekeket.
Az est programját Porga Ferenc 
polgármester nyitotta meg, aki be-
szédében elismerően nyilatkozott a 
szereplők és a felkészítők önzetlen 
munkájával kapcsolatban, valamint 
jó szórakozást kívánt mindenkinek 
a produkciókhoz. Ezután Balassa 

Zoltán, a Rászoruló Gyermeke-
kért Alapítvány kuratóriumi tagja 
mondott köszönetet a Tamási-Hús 
Kft. kereskedelmi osztályvezetőjé-
nek, Horváth Eszternek, a cég által 
nyújtott nagylelkű támogatásért. 
A fellépők idén a korábbi évekhez 
képest még változatosabb műsorral 
szórakoztatták a közönséget. 
Az estét egy újdonságnak számító 
produkció nyitotta meg. A Würtz-
iskola 2.d és 3.d osztályos tanulói-
nak műsorszámát a komolyzene és 

a testdobolás ötvözése hívta élet-
re.  Az óvodából a Szivárvány és 
a Maci csoport látványos táncok-
kal készült. A Maci csoport idén 
német táncokkal lépett színpadra, 
mivel ezévtől már német nemze-
tiségi nevelést képvisel.  A Würtz 
Ádám Általános Iskola énekkara 
több produkcióval is készült. A tel-
jes énekkar produkciójában szin-
tén megcsodálhattuk a testdobolás 
technikáját. A társulat népdaltriója 
pedig Vas megyei népdalokat adott 

elő. A 2.b osztályosok egy lendü-
letes koreográfiát állítottak össze 
a rendezvényre a „Csokoládé-dal” 
dallamára. A 3.a osztály pedig a 
Mary Poppins című musical Mo-
solyogni kell című dalára állított 
össze egy színes táncot a darab-
ból jól ismert esernyők kíséreté-
ben. Szintén tánccal készült az 5.a 
és az 5.b osztály is, akik az iskolai 
Mazsolaavatóra összeállított mű-
sorukat adták elő. Az 5.b osztály a 
Légy jó mindhalálig című musical 
10 perc című dalára készített ko-
reográfiát, az 5.a osztály pedig az 
Imagine Dragons együttes Beli-
ver című dalára adta elő modern 
táncát. Az általános iskola német 
nemzetiségi tánccsoportjai idén 
is autentikus műsorral készült az 
estre. A Schneeglöckchen csoport 
mellett a legfiatalabb általános is-
kolások is felléptek a rendezvé-
nyen. A Béri Balogh Ádám Kato-
likus Gimnázium és Kollégium 7.a 
osztálya egy vicces farsangi tánccal 
színesítette a táncos produkciók 
sorát.  Egy mesét és egy verset is 
hallhatott a közönség a würtzös 

diákoktól. Herold Róza 3.a osz-
tályos tanuló Simon István Mirza 
című versét adta elő, Bikádi Hanna 
3.b osztályos tanuló pedig A rátóti 
csikótojás című mesével örvendez-
tette meg a publikumot.
Idén már zenés produkciót is hall-
hattunk az Alapfokú Művészeti 
Iskola diákjaitól. Roczkó Zora és 
Balaskó Bence gitárszakos hallga-
tók Varga Miklós Európa című da-
lát adták elő. Az est fináléjában az 
általános iskola kötélugrói a tőlük 
megszokott, precízen összeállított 
koreográfiával készültek, melyben 
a nagy közönségkedvencnek szá-
mító világítópatronos műsorele-
mek még különlegesebbé tették a 
produkciót. Az est bevétele, mely 
a belépőjegyekből és a támogatói 
jegyekből áll, Tamási nehéz sorsú 
gyermekei között kerül szétosz-
tásra. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni a művelődési központ, a 
fellépők, a felkészítők, a szülők és 
minden közreműködő segítségét 
abban, hogy ezt a jó célt szolgáló 
rendezvényt idén is megrendez-
hettük.

Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert a könyvtárban

A kitüntetettek csoportképe
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Kerékpáros sikerek júniusban
Eseményekkel és eredmé-
nyekkel teli júniust tudhat-
nak maguk mögött a Ta-
mási BringaSport Egyesület 
versenyzői MTB és ország-
úti szakágakban egyaránt.

Farkas Ferenc

A májusi szezonkezdő versenyeket 
követően 2022 júniusa igen aktívan 
telt a Tamási BringaSport Egyesü-
let csapata és versenyzői számára. 
A hónap elején a Tamási Parker-
dőben megrendezett MTB Diák-
olimpia Országos Döntőn részt-
vevő több, mint 150 diák közül 22 
fő helyi iskolákat képviselő induló 
vett részt és több dobogós helyezést 
is sikerült elhozni a hazai verseny-
zőknek. U15 A kategóriában Tur-
mann Benjámin 2., Kránitz István 
3., U15 B kategóriában pedig Szat-
mári László 1. helyezést ért el. U13 
B kategóriában Brinkács Réka a 3. 
helyet szerezte meg.
További helyezések:
Kurucz Koppány (U11 A): 6. hely
Nagy Kristóf (U11 B): 6. hely
Kovács Donát (U11 B): 7. hely
Brinkács Kristóf (U11 B): 9. hely
Nagy Patrik (U13 B): 8. hely
Lukács Bálint (U13 B): 10. hely
Gulyás Félix (U15 B): 4. hely
Szabados Lénárd (U15 B): 5. hely
Kovács Zalán (U15 B): 7. hely
Horváth Zsombor (U15 B): 8. hely
Kiss Dávid (U15 B): 10. hely
Apali-Szabó Benedek (U17 A): 5. 
hely

Pintér Zsolt (U17 A): 9. hely.
A következő hétvégén, június 11-
én Nagykovácsiban vettünk részt a 
Crosskovácsi MTB Maraton ver-
senyen, ahol U15 korcsoportban 
Kránitz István 3., Turmann Benjá-
min pedig 4. helyezést ért el a né-

pes mezőnyben. Június 18-án Valter 
Attila szülővárosában, Csömörön 
megrendezett XCO Magyar Kupán 
indultak versenyzőink, ahol U15 
korcsoportban Kránitz István a 6. 
helyet szerezte meg.
Június 25-én országúti szakágban 
tettük próbára magunkat, a Tamá-
si Kerékpáros Napok keretei között 
megrendezett Utánpótlás OB-n 
U15 korcsoportban Turmann Ben-
jámin 6. helyezést ért el igen erős 
mezőnyben. Június 27-én a Tamási 
Velodromon megrendezett Után-

pótlás OB-n is helytálltak a ver-
senyzőink, 200 m-en Kurucz Kop-
pány (U11) 3., Turmann Benjámin 
(U15) 2., Kránitz István (U15) 5., 
Szűcs Marcell (U15) 8., Hideg 
András Zalán (U15) 10. helye-
zést ért el. 500 m-en Kurucz Kop-

pány (U11) 3., Turmann Benjámin 
(U15) 2., Kránitz István (U15) 7., 
Szűcs Marcell (U15) 10. helyezést 
ért el. 1000 m-es távon Turmann 
Benjámin (U15) 4. helyezést, Krá-
nitz István (U15) pedig 6. helyezést 
ért el. Saját szervezésű, 3-14 éves 
korosztály számára versenyzési le-
hetőséget biztosító tehetségkutató 
versenyünk, a Tamási Kupa 2. és 
3. fordulója is nagy sikerrel került 
megrendezésre, a hátralévő további 
3 fordulóra várjuk az eddig és az új 
résztvevőket is!

Tamásiban rendezték meg a 
grapplingosok vb-válogatóját

Az eredetileg házigazdaként kijelölt Szombathely he-
lyett Tamásiban rendezték meg június 18-án az októ-
beri, bulgáriai Combat Wrestling világbajnokság vá-
logatóversenyét – tájékoztatott Szőts Gábor, a helyi 
Aranyszarvas KHSE vezetője. 

A tolna megyeiek kitűnően szere-
peltek a talán eddig legerősebb ma-
gyar válogatón, Szőts Gábor szö-
vetségi kapitány megelégedésére. 
Tolna megyei eredmények (Arany-
szarvas versenyzői): 
68.kg: 1.Szűcs Balázs, 2.Nyirati 
Csongor
74kg: 3.Kőváry–Szőts Jónás
82.kg: 3. Leimszider Zsolt, Orsós 
Tamás
90 kg: 3. Kacsó Péter, Csizmadia 
György
100 kg: 2.Pencs Barnabás, 3.Fegy-
veresi Gergő
Veterán 90kg: 1.Szőts Gábor, 

2.Gregor Zsolt.
A versenyt követő napon a ta-
mási sportolók egy világsztár 
vendéget fogadtak egy baráti 
edzésre. Termüket Borics ”The 
kid” Ádám, Magyarország ta-
lán legsikeresebb ketrecharcosa, 
Bellator bajnok jelöltje látogatta 
meg az USA-ból, hazai tartóz-
kodása alatt grappling (földharc) 
edzésen.
Az egyesület szakmai programját a 
Tamási Sportok Házában a Nem-
zeti Együttműködési Alap és a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tá-
mogatásával valósítja meg.

Töretlen fejlődés súlyemelésben
A Tamási Koppány SE súly-
emelő szakosztály verseny-
zői az áprilisi Iskolás OB 
után május 28-án Nyugat-
Magyarországi Tini Bajnok-
ságon jártak. 

Bachmann Béla

A versenyt Szombathelyen rendez-
ték, a HVSE sportkomplexumban. A 
fiú korcsoport 40 kg-os súlycsoport-
ban induló Kocsi Gábor meggyőző 
versenyzéssel mindhárom verseny-
számát megnyerte, a 3 kg-os medi-
cinlabda dobásban 490 cm, helyből 
távolugrásban 183 cm, és súlyemelés-
ben a 88 pont most első helyezést ért. 
A korosztály abszolút versenyében a 
súlyemelés döntött, itt csak egy pont 
hiányzott  az első helyezéshez. 

A szakosztály életében a nyár is 
mozgalmasnak ígérkezik, a folya-
matos edzések mellett hazai és nem-
zetközi versenyek következnek. A 
junior válogatott Fenyő Dániel a 
magyar csapat tagjaként a spanyol-
országi Leonban versenyez július 

7-10. között, több 
sportolónk is indul-
hat július 15-én a 
kibéri nyári felmérő 
minősítő versenyén. 
Elkezdődött a fel-
készülés a Masters 
EB  55-59 -es kor-
csoport versenyére, 
amelynek a len-
gyelországi Raszyn 
lesz a házigazdája 
augusztus 20-28. 
között, a népes ma-

gyar csapat tagja Bachmann Béla 
masters versenyzőnk. A Magyar 
Súlyemelő Szövetség döntése alap-
ján Tamási lesz a rendezője a 2022. 
évi Férfi-Női súlyemelő Junior Or-
szágos Bajnokságnak szeptember 
10-11-én a Sportok Házában.

Hazai pályán remekeltek az íjászok
A Tamási Íjász Egyesület 
a közelmúltban rendezte 
meg az Dél-dunántúli Íjász-
régió 3D bajnokságának 
egyik fordulóját. 

Több mint 100 nevező tisz-
telte meg a versenyt, és tette 
próbára tudását a versenyzők 
által technikásnak minősített 
28 célos pályán. Volt itt min-
den: meleg, szúnyog, kullancs, 
árnyék-fény játék – mond-
ták a szervezők. A hazai pá-
lya előnyét kihasználva szép 
eredmények születtek. Tóth 
Milán ifi vadászreflex kategó-

riában az első helyen végzett, Oláh 
Zsóka Kincső gyerek vadászreflex 
kategóriában ugyancsak a dobogó 

legfelső fokára állhatott. Szabados 
Marcell a gyerek vadászreflexesek 
között a harmadik helyezést sze-

rezte meg, Németh Ist-
ván a szenior pusztai 
mezőnyben a második 
helyen végzett. Németh 
Róbert fiatal felnőtt 
HU kategóriában nem 
talált legyőzőre, Guthe-
il Dorka a gyerek HU 
kategóriában lett első, 
míg Gutheil György 
Marcell ugyanebben a 
kategóriában szintén 
első helyet szerzett. 

Turmann Benjámin a második helyet szerezte meg

Kocsi Gábor a dobogó legfelső fokán

Jó hangulatú versenyen bizonyíthattak

A 100 kg-os kategóriában 2. lett Pencs Barnabás, 3. Fegyveresi Gergő



8          KÖZÉLET     2022. JÚLIUS

Tamási Város
Önkormányzati Lapja

Tamási Város
Önkormányzati Lapja

Szerkesztőség: 
Balassáné Herczeg Szilvia, 

Cseresznyés Balázs, 
Czink Judit,

Sógorka Péter.

Felelős szerkesztő: 
Szinák Renáta

7090 Tamási, Szabadság u. 46.
E–mail: tamasitaj@gmail.com

ISSN 0865-218X

Felelős kiadó: 
Porga Ferenc

7090 Tamási, Szabadság u. 46. 
Telefon: 74/ 570–800

Kiadja: 
King Company Kft. 

7090 Tamási, Deák F. u. 40.
Nyomda: KC Press

7090 Tamási, Deák F. u.  40.

Epizódok Szakály történetéből 
címmel jelent meg július elején 
Örményi János legújabb könyve

A pári füzet után ismét egy 
település történeti kiad-
vánnyal jelentkezett Örmé-
nyi János. Arról kérdeztük, 
hogy hogyan esett a vá-
lasztása a Kapos menti köz-
ségre.

 – A kiadvány ötletét Nyirati Bá-
linttal való első beszélgetés adta, 
amelynek során Bálint bácsi meg-
mutatta szülőfalujával kapcsolatos 
írásait, gyűjtéseit, amelyeket szere-
tett volna egy füzetben kinyomtat-
va átadni gyerekeinek, unokáinak – 
osztotta meg velünk a szerző. 
 – Ígéretet tettem a nyomdai kivi-

telezés segítésére, de egyúttal arra 
bíztattam, hogy a már meglévő tar-
talmakat tovább részletezze, illetve 
új témákkal is bővítse Szakállyal 
kapcsolatos személyes hangvételű 
visszaemlékezéseit, s mindezekhez 
gyűjtsön korabeli fotókat. A kiad-
vány megjelentetésének apropójául 
a település újratelepítésének 300. 
évfordulója szolgált.
A már legépelt oldalakat megmu-
tattuk Feuerbach Szabolcs pol-
gármester úrnak, aki a kezdetek-
től bátorított a könyv kiadására. 
Egyúttal javasolta a témák továb-
bi bővítést, így a szakályi szüreti 
felvonulások 100 éves, valamint a 
Kaposmenti Fiatalok Találkozója 
40 éves történetének a beilleszté-
sét. E két utóbbi nagy múlti helyi 
rendezvény korábbi dokumentu-
mainak, fotóinak felkutatásában 
is nagy segítséget nyújtott a pol-
gármester úr.

A könyv anyaggyűjtése során ter-
mészetesen másoktól is sok se-
gítséget, támogatást, információt 
kaptunk. Kiemelném dr. Lábóné 
Británszki Erzsébetet, aki nem csak 
a Szakályi Népi Hagyományőrző 
Egyesületet, tevékenységük sikereit 
mutatta be, de mindvégig lelkesen 
közreműködött a témák kidolgozá-
sában.
• Kinek is szánod, szánjátok az 
Epizódok Szakály történelméből 
című könyvet? 
 – Mindazon helyben élő vagy az 

innét elszármazott hajdani sza-
kályiaknak, illetve Szakály község 
iránt érdeklődőknek, akik szeretnék 
felidézni a településsel kapcsolatos 
emlékeiket, akik újabb ismereteket 
kívánnak szerezni e Kapos menti 
helység történelmének eddig talán 
még kevésbé ismert, netán elfele-
dett időszakáról. Kívánom, hogy 
minél többen olvassák e könyvet 
olyan örömmel, élménnyel, mint 
amelyet az elmúlt hónapok gyűjté-
si, szerkesztési munkája során Sza-
kállyal kapcsolatban átélhettem! 
Kérem, ha méltónak találják, ajánl-
ják e kiadványt ismerőseiknek, ba-
rátaiknak!

Wurzenben vendégszerepelt a kórus
A Blumenkranz pedagó-
gus kamarakórussal, Ta-
mási német testvérvárosá-
ban, Wurzenben jártunk. A 
német kisvárosban, június 
24-26. között, egy három 
napos „Parkfest” feszti-
vált szerveztek, a „Barátság 
összeköt” mottóval, ahol 
Wurzen testvérvárosai vol-
tak a vendégek. Tamásiból, 
a városi delegáció résztve-
vői és a Pántlika Néptánc-
együttes utazott ki még a 
rendezvényre.

Ótus László

Péntek reggel 6 órakor indultunk 
Tamásiból, s egy közel 12 órás út 
után érkeztünk meg Wurzenbe. 
Röviddel megérkezésünk után, az 
ünnepség helyszínéül szolgáló, vá-
rosi parkba érkeztünk, ahol az ün-
nepélyes megnyitó után, vacsorával 
vártak minket a vendéglátóink. 
Kisebb beszélgetés, helyszínnel 
való ismerkedés után, este a város 
központjában található panzióban 
elfoglaltuk szállásunkat. Szomba-
ton 14 órakor volt a fellépésünk, 
amire két dalcsokorral készültünk. 
Produkciónk első része német da-

lokból, míg a második helyi sváb 
és magyar népdalokból állt. Elő-
adásainkat fergeteges tapssal kö-
szönte meg a közönség, voltak, 
akik velünk együtt énekelték az 
ismert dalokat. Hosszú hónapokig 
tartó, komoly próbák előzték meg 
előadásunkat, de úgy gondolom a 
remekül összeválogatott és a kórus 
által, professzionálisan megszól-
tatott énekekkel, nagyban hozzá-
járultunk a fesztivál színvonalának 
az emeléséhez. Vasárnap délelőtt 
10 órakor istentiszteleten vettünk 

részt a városi Dómban, ez után 
Lipcsébe kirándultunk, majd késő 
délután lovas kocsikázásra invitál-
tak minket vendéglátóink. Az estét 
egy közös grillezéssel zártuk, ahol 
megtörtént az ajándékok átadása, 
majd búcsút vettünk wurzeni bará-
tainktól. A tartalmas hétvége után 
élményekkel gazdagon, feltöltődve 
tértünk vissza Tamásiba. 
Ez úton is köszönjük a szervezők-
nek, hogy a kórussal ott lehettünk, 
s részt vehettünk ezen a csodálatos 
találkozón!

Mediterrán hideghullám – vérforraló kalandokkal
2022 áprilisa egy újabb iz-
galmas kalandot tartoga-
tott a gimnázium Erasmus-
csoportja számára, amikor 
is a déli vidékek vártak 
ránk újra.  Bár az időjárás 
meghazudtolta a földraj-
zi  elhelyezkedést, hiszen 
végigvacogtuk a spanyol 
mobilitást, olyan élmé-
nyekben lehetett részünk, 
amelyek utólag teljesen el-
feledtették a hideget. 

Fegyveresi Anikó

A spanyol partneriskola 
megszervezett egy kirán-
dulást Spanyolország egyik 
legszebbnek tartott városá-
ba, Toledóba, ahol megnéz-
hettük az épített történelmi 
örökség emlékeit.  A város 
méltó  a hírnevére, káprá-
zatos a látvány és az érzés, 
ahogyan a magyar, a dán, 
lengyel és spanyol diákok 
kisebb nemzetközi csapa-
tokban felfedezték a várost. 
Madrid volt a főhadiszállás, 
az ottani iskola diákjai sokat 

dolgoztak azért, hogy minél többet 
megmutathassanak városukból. 
Ebben helyet kaptak az iskolai 
workshopok, a közös tánc, a kiállí-
tás megtekintése, amelyet a diákok 
állítottak össze, valamint a játék, 
amelynek segítségével különböző 
feladatokon keresztül ismerhettük 
meg Madrid történelmi központját. 
A kultúra jelentős szerepet kapott 
a mobilitásban, a tanárok együtt 
mentek a Prado Múzeumba, ahol a 
spanyol kollégák összeállítottak egy 
tematikus menetrendet, hiszen egy 
egész nap sem lenne elég arra, hogy 

mindent megnézhessünk. 
A diákokkal közösen a Reina So-
fia Múzeum kiállítását tekinthettük 
meg, és érthető talán, ha azt mon-
dom, tátott szájjal álltunk a Picas-
so-festmények előtt, főként a Guer-
nica tett ránk lenyűgöző hatást. 
A flamenco-táncosok, akiknek a 
műsorát aznap este csodálhattuk 
meg, vérbeli művészek, ehhez nem 
fér semmi kétség. 
A spanyol életérzés pedig nem is le-
hetne teljes a churros, az olíva és az 
édes meglepetések nélkül – amelyek 
miatt néha annyira elbeszélgettük 

az időt, hogy rohanvást 
értünk a következő hely-
színekre, de így legalább a 
sportot sem hagytuk ki. 
A gyerekekkel és a kol-
légákkal történő közös 
munka, az Erasmus-kiál-
lítások, ahol a legbátrabb 
spanyolok még a dekorá-
ciónak szánt csípős pap-
rikát is megették – min-
den jóindulatú tanácsunk 
ellenére -, olyan emlékek 
maradnak, amelyek so-
káig és sokaknak mesél-
hetőek. 

A Blumenkranz pedagógus kamarakórus

Életre szóló élményeket szereztek a diákok

 

Örményi János

Epizódok

Szakály
történetéből


