
Utolsó üteméhez érkezett a 
fejlesztés

Tuskóson, Újvárhegyen, Ador-
jánpusztán, Kosbán, Adorján-
Újtelepen elkészültek a ve-
zetékes ivóvízzel kapcsolatos 
munkálatok, most az utolsó 
külterületi rész, Öreghenye van 
soron.

 ¬ 2. oldal
Határvadászokat toborztak 
Tamásiban is

Szerződés határvadász képzés-
ről tartottak tájékoztatót a Tol-
na Megyei Rendőr-főkapitány-
ság munkatársai a munkaügyi 
központban.

 ¬ 4. oldal
Nem csillapodnak a szabad-
téri tüzek

Megyénkben idén már több 
mint 150 szabadtéri tűzesethez 
riasztották a katasztrófavéde-
lem tűzoltóegységeit. 2022-ben 
mintegy 147 hektárnyi terület 
vált a lángok martalékává. Ta-
mási környékén is több hely-
színre riasztották a tűzoltókat.

 ¬ 6. oldal
Hazai és nemzetközi megmé-
rettetésen a súlyemelők

Fenyő Dániel, a súlyemelő szak-
osztály juniorja nemzetközi ver-
senyre kapott meghívást, és a 
spanyol földön, Leónban meg-
rendezésre kerülő Európa Unió 
Kupán a magyar csapat tagja-
ként léphetett dobogóra. 

 ¬ 7. oldal

Huszonkettedik alkalom, tizennyolc csapat, több száz résztvevő – a Tamási Bográcsmestere főzőverseny számokban. A július utolsó 
szombatján a Túrmezei térre kilátogatók nem maradtak finom illatok, ételek, és kulturális programok nélkül sem, minden adott volt 
tehát egy felejthetetlen nyári naphoz és estéhez.                                                                                                                                                              5. oldal
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A hagyomány és az újszerűség is mindig megjelenikA tartalomból

Zajlik az ivóvízminőség javító program kivitelezése
Mintegy 3 milliárd forint-
ból komplex vízkezelő be-
rendezés telepítése, és a 
kapcsolódó létesítmények 
építése készül el az idén 
a városban. Az „Észak-és 
Közép-Dunántúli ivóvíz-
minőség-javító program 
1.” néven futó KEHOP-os 
pályázatnak köszönhetően 
Tamásiban is jobb minősé-
gű víz folyhat majd a csa-
pokból. 

Tamásiban az ivóvízminőség javító 
program 2020 októberében a köz-
beszerzési eljárások és a vállalkozási 
szerződés aláírásával vette kezdetét. 
A projekt 3 milliárd forintos beru-
házási értékben valósul meg, amely 
az elmúlt másfél évben szinte az 
egész várost érintette. A projekt 5 
önkormányzat nem saját beruhá-
zásként, hanem egy állami szerep-
vállalóval, a Nemzeti Fejlesztési 
Programirodával konzorciumban 
valósul meg.
 – Több helyen került sor a csomó-

pontok, tolózárak cseréjére, amely 
egyrészt lehetővé teszi azt, hogy a 
hálózat folyamatosan tisztítható 
legyen, de ennél még lényegesebb 
eleme a projektnek, hogy a Rákóczi 
utcai vízmű telepre telepítették azt 
a víztisztító technológiát, amely le-
hetővé teszi, hogy a tamási ivóvíz a 
legszigorúbb hatósági előírásoknak 
is megfeleljen – nyilatkozta Porga 
Ferenc, a város polgármestere. - A 
korábbi időszakban voltak ezzel 
kapcsolatos problémák, ennek a fel-
újításnak köszönhetően ezek biz-
tosan megszűnnek. A város vízbiz-

tonsága is jelentős mértékben nő, 
hiszen két új kutat is fúrnak, illetve 
a fővezeték és a nagy nyomóvezeté-
kek - melyek összekötik a Rákóczi 
utcai vízmű telepet, a kutakat és a 
Várhegy mögötti víztározót - vagy 
teljesen megújulnak, vagy új veze-
tékeket építenek ki. A projekt egy 
kisebb része érinti a Szabadság utca 
déli részének és a Rákóczi utca ele-
jének a hálózatcseréjét. Erre azért 
volt szükség, mert sok helyen a ker-
tek mögötti területekről vezették be 
az ivóvizet az ingatlanokba, itt eze-
ket kiváltottuk, már az utcafront-
ról kerülnek betáplálásra. Néhány 
területen több évtizedes, nagyon 
régi vezetékhálózat található, me-
lyek folyamatos cseréjére lesz szük-
ség. Erre forrásokat kell találnunk, 
de azt gondolom, ezzel a projekttel 
már hatalmas lépést tettünk afelé, 
hogy egészséges, jó minőségű ivó-
vize legyen a városnak. 
A próbaüzemi felkészülés keretében 
már le is zajlott a városban elkészült 
közel 60 mosató, illetve ivóvízveze-
ték csomópont felújításának a bejá-

rása. A projekt részeként készült el 
a tisztítótelep is, amely a megfelelő 
minőségű ivóvizet biztosítja majd a 
háztartások számára.
 – A projekt keretein belül új ku-

takat létesítettünk, illetve kutakat 
újítottunk fel, szivattyúcsere, illetve 
vezérléstechnikai felújítás is meg-
valósult. Ezekből a kutakból, illetve 
a régi kutakból kivett víz bekerül a 
tisztítótelepre, itt különböző szű-
rési folyamatokon megy keresztül, 
majd ezt követően kerül ki a táro-
zókba, illetve innen a hálózatba, így 
az eddigieknél egy lényegesebben 
fejlettebb technológiáról beszélhe-
tünk – magyarázta Nagy Sándor, 
projektvezető. - Másfél éve zaj-
lanak a munkálatok, ez idő alatt a 
korábban említett csomópontokat 
is elkészítettük, jelenleg a befejező 
fázisához érkezett az ivóvíztisztító 
telepnek a kialakítása. Ezt egy pró-
baüzem fogja követni, három hóna-
pig először „üresen jár” a telep, majd 
amikor a hatóságoktól megkapjuk 
a megfelelő engedélyeket, megkez-
dődik a hálózatra bocsátás. Ez előtt 

természetesen le kell tesztelnünk a 
telep száz százalékos üzemmódját, 
minden egységnek a külön műkö-
dését, beállítjuk a tisztítás technoló-
giának a finomhangolását, majd ha 
ez megtörtént, kikerülhet a hálózat-
ra a víz. Nyilván a lakók némi ízbeli 
változást figyelhetnek majd meg, 
ez abból adódik, hogy az eddigi víz 
nem kapta meg ezeket a kezelése-
ket. Szeretném hangsúlyozni, hogy 
a víz minősége lényegesen jobb lesz, 
és valószínűleg az íze is. Az előre 

tervezett határidő előtt korábban 
sikerül majd befejezzük a beruhá-
zást, erről mindenkit tájékoztatni 
fogunk az önkormányzaton keresz-
tül. Nagyon remélem, hogy ez még 
az idén megtörténik, a jövő év elejé-
től pedig az új vizet fogyaszthatják 
a helyi lakosok.

A tervezettnél korábban sikerül befejezni a beruházást
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Nehéz pótolni a nyugdíjba vonuló 
körzeti orvosokat

Háziorvosi szolgáltatással kapcsolatos ügyben is döntött júliusban a képviselő-testü-
let. Emellett szó esett az Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői munkaköré-
nek betöltéséről is. 

A grémium támogatja, hogy a ko-
rábbi háziorvos, dr. Timár Tibor 
– aki nyugdíjba vonulása miatt le-
mondott praxisáról – átmenetileg, 
augusztus 1-től január 31-ig egész-
ségügyi szolgálati jogviszonyban 
lássa el korábbi körzetét. Az orvos 
a korábbi öt helyett heti három 
alkalommal fogadja majd a bete-
geket, akiknek a szakasszisztens 
továbbra is minden nap a rendel-
kezésükre áll. Azért is volt fontos 
megállapodni a korábbi háziorvos-
sal, mert Tamásiban a négy házi-

orvosi helyből már ez lett volna 
második, ami megürült volna, ez 
pedig veszélyeztette volna az alap-
ellátást. Porga Ferenc polgármester 
szerint nehéz pótolni az idős kör-
zeti orvosokat, kevés az érdeklődő 
a megüresedő helyekre, pedig a 
jelentkezőknek helyben szolgálati 
lakást is kínálnak. Mint mondta, 
a Magyar Falu Programban a kis 
településeknek erre külön keretet 
biztosítanak, de ez nem vonatko-
zik Tamásira. Ezért azt tervezik, 
hogy a közeljövőben önerőből újí-

tanának fel egy a város tulajdoná-
ban álló kertes házat erre a célra, 
hátha ez vonzóbb lenne a fiatalabb 
szakemberek számára. Fontos len-
ne megoldani a problémát, hiszen 
csak az említett körzetben, kétezer 
fő ellátásáról van szó – hangsú-
lyozta a polgármester.
Szintén fontos napirendi pont volt 
az Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetői munkakörének 
betöltése. A posztra korábban ki-
írt pályázatra nem volt jelentkező, 
s miután a korábbi óvodavezető 
sem pályázott, a testület úgy dön-
tött, hogy a feladatok ellátására az 
intézményvezető helyettese, Weil 
Péterné Szirmai Mária kap kétéves 
megbízást.
Egyebek mellett a Tamási Mé-
dia Kft. végelszámolása mellett is 
döntött a testület, amely korábban 
a helyi televíziót üzemeltette. Miu-
tán egy ideje sem a személyi, sem az 
anyagi és technikai feltételek nem 
voltak adottak, hogy a cég korábbi 
feladatait ellássa, így a képviselőtes-
tület úgy ítélte meg, hogy anyagi-
lag nem fenntartható a működése. 
A polgármester jelezte, a város és a 
környékbeli kistelepülések híreiről 
azóta a Tolnatáj Televízió Tamási 
táj néven futó műsorából értesül-
hetnek az itt élők. Az önkormány-
zat tavaly augusztusban kötött szer-
ződést a Tolnatájjal.

Utolsó üteméhez érkezett a fejlesztés
Tuskóson, Újvárhegyen, Adorjánpusztán, Kosbán, Ador-
ján-Újtelepen elkészültek a vezetékes ivóvízzel kapcso-
latos munkálatok, most az utolsó külterületi rész, Öreg-
henye van soron.

Ezen a településrészen 30 háztar-
tást érint az ivóvízhálózat fejlesztés, 
amely a Paksi Ipari Park 436 millió 
forintos támogatásából valósul meg. 
Ezzel a város hat külterületi része 
közül az utolsó ütemhez érkezett a 
beruházás.
 – Szegregátum területen vagyunk, 

Öreghenye különösen hátrányos 
helyzetű, ezért is nagyon fontos, 
hogy az itt élők számára elhozzuk 
az ivóvizet – nyilatkozta a város 
polgármestere. Porga Ferenc meg-
említette: az első másfél ütemmel 

érintett külterületeken a lakosság 
46 %-a már rákötött a hálózatra, 
bíznak benne, hogy az év végéig a 
rákötési arány 100 %-os lesz, így a 
többi külterületi részen már év vé-
gére egészséges ivóvíz fog folyni a 
csapokból.
Öreghenyén a kivitelezési felada-
tokkal megbízott cég mintegy 2600 
méter nyomvonalon fekteti le azt a 
vezetéket, amelyen keresztül ennek 
a településrésznek is megoldódik a 
vízellátása. - Nagyon örülünk, hogy 
a közbeszerzési eljárás ezen fázisá-

ban meg tudtuk nyerni a kivitelezési 
munkát. Ha szabad úgy fogalmaz-
nom, szeretünk hazai pályán játsza-
ni, és valóban szeretnénk kihasznál-
ni az előnyeit annak, hogy itthoni, 
településen belüli munkálatokat tu-
dunk végezni – fogalmazott Kólya 
József, a kivitelező TAM-BAU Kft. 
ügyvezetője. - Nagyon szeretnénk 
augusztus hónapban elkezdeni a 
munkálatokat, de legkésőbb szep-
temberben. Nyilván a munkálatok 
érintik majd az itt élőket, a naponta 
erre közlekedőket, de én azt gon-
dolom, hogy csak apróbb kellemet-
lenségekkel kell számolniuk. Olyan 
fennakadást, mely során bárkinek 
át kellene terveznie az életvitelét, 
vagy átszerveznie a munkavégzését, 
beleértve az őszi betakarításokat is, 
nem kell számolni.
A csövek lefektetési munkálatai a 
61-es számú főútról lekanyarodva 
rögtön a bekötő út elején kezdőd-
nek. Lesznek olyan műszaki spec-
fikumok, amelyek kihívást jelentet-
nek – osztotta meg az ügyvezető. 
Ilyen például a vasút alatti átfúrás, 
sajtolás, a Koppány patak alatti át-
fúrás és sajtolás, és a Regöly-Tamási 
kerékpárút nyomvonalát is érinteni 
fogjuk. Ezeket amellett, hogy ma-
gas műszaki felkészültséget igényel-
nek, megoldjuk úgy, hogy a lakosság 
minél kevesebbet érzékeljen belőle. 
Öreghenyén legkésőbb 2023 év ele-
jén lesz elérhető a vezetékes ivóvíz 
szolgáltatás.

SZENT
ISTVÁN-

NAPI
Ünnepség

19.00 óra
Szent István-napi ünnepi megemlékezés

Ünnepi beszédet mond: Porga Ferenc polgármester

Kenyéráldás és kenyérszentelés

19.30 óra
Pántlika néptánc együttes műsora

20.00 óra
Medinai Tamburazenekar koncertje

2022. augusztus 20.

Tamási rendezvénytér

Fontos napirendi pontokról tárgyaltak a képviselők

Hamarosan ezen a területen is lesz vezetékes ivóvíz

Hamarosan megszűnik a helyi 
járatos buszközlekedés

A város képviselő-testülete legutóbbi ülésén tárgyalta 
a helyi járat megszüntetését, az utóbbi években nagyon 
kevesen vették igénybe már ezt a szolgáltatást. 

Áprilisban került a Volán Busz Zrt. 
helyi járatra vonatkozó beszámolója 
a testület elé, a számokból kiderült, 
hogy gyakorlatilag alig használják a 
helyi tömegközlekedést a tamásiak. 
Porga Ferenc, a város polgármestere 
elmondta: mindössze néhány utas 
veszi igénybe ezt a szolgáltatást, a 
díjak pedig folyamatosan emelked-
nek. Emiatt a testület úgy döntött, 
hogy a közszolgáltatási szerződés 
megszüntetését kezdeményezik, 
melyben a Volánbusz Zrt. partner 
volt. - Természetesen néhány diák 
és főleg az idősebb korosztályba 
tartozó lakos használta a buszo-
kat, nekik más megoldást keresünk 
– mondta a polgármester. - A Vo-
lánbusz Zrt. már vizsgálja azt, hogy 
egyes útvonalak bevonhatóak-e a 
helyközi közlekedésbe, elsősorban a 

Ki Mit Tud lakótelepről, az Árpád 
utcáról és az Építők útjáról van szó. 
Abban bízunk, hogy egy-egy hely-
közi járat bekanyarodik ezekbe az 
utcákba, így ezeken a helyeken az 
ellátás nem sérül. A miklósvári te-
lepülésrészen sajnos ez nem lehet-
séges, így ott a szociális intézmény 
bevonásával szeretnénk megoldani 
az ott élő rászorulók, idősek város-
központba való bejutását. 
Évtizedeken keresztül egyébként 
jól működött a szolgáltatás Tamási-
ban, a 80-as, 90-es években különö-
sen sokan használták. Az utasszám 
később folyamatosan csökkent, a 
pandémia időszakában ez termé-
szetesnek volna mondható, ám a 
számok azt mutatják, hogy a jár-
vány után sem használták többen a 
helyi járatokat.
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Tisztelt Tamási Lakosok! 
Tamási IV. számú felnőtt háziorvosi körzet 

ellátása 2022. augusztus 1. napjától
A Tamási IV. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását, amelyet eddig 
a Dr. Tímár és Társa Betéti Társaság végzett, 2022. augusztus 1. napjá-
tól Tamási Város Önkormányzata biztosítja. A feladatellátást az önkor-
mányzat az eddigi háziorvossal (Dr. Tímár Tibor) és szakasszisztenssel 
(Holik Zoltánné) végzi, így az az eddig megszokott színvonalon, a Ren-
delőintézet ugyanazon rendelőhelyiségében történik.
Változás a következőkben lesz:
A személyes háziorvosi rendelés az alábbi napokon biztosított:
Hétfő:  08:00 – 12:00
Szerda:  08:00 – 12:00
Péntek:  08:00 – 12:00
A további napokon az alábbi időpontokban áll rendelkezésre a szakasz-
szisztens, amikor adminisztráció, előjegyzés felvételére kerül sor:
Kedd:  13:00-16:00 Csütörtök: 13:00-16:00
A körzet elérhetősége: 74/471-429, email: haziorvos04@tamasi.hu
Kérjük a rendelési időre szíveskedjenek figyelemmel lenni!

Tamási Város Önkormányzata
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Sikerrel zárultak a Bendegúz 
Akadémia tanulmányi versenyei

Megyei és országos megmérettetéseken vettek részt a Würtz Ádám Általános Iskola és 
AMI vállalkozó kedvű diákjai. Országos döntőbe évfolyamonként minden megyéből 
és a határainkon túlról a legeredményesebb versenyzők jutottak.

A Bendegúz Nyelvész verseny célja 
az igényes nyelvhasználat fejleszté-
se, a nyelv sokszínűségének megis-
mertetése,  az érdeklődés felkeltése 
anyanyelvünk szépségei iránt. 
Eredményeink a megyei forduló-
ban:
Bognár Fanni 1.a 7. hely, Varga 
Nóra Nadin 1.a 10. hely. Felkészítő: 
Czompó Lívia.
Trubacs Luca 4.a 10. hely. Felkészí-
tő: Schönléber Andrea.
Bakó Zoltán 1.b megyei 1. helye-
zést ért el. Ezzel az eredménnyel az 
országos döntőbe jutva képviselte 
intézményünket. Felkészítő: Vető 
Nóra.
Büki Lenke Flóra 2.b a megyei és 
az országos döntőben is 1. helyezé-
sért el. Felkészítő: Juhász Istvánné.
A Bendegúz Tudásbajnokság az a 
tanulmányi verseny, ahol minden 
általános iskolás megtalálja a ked-
vére való kihívást. 
Megyei eredményeink:
Köbli Noel 1. a Magyar nyelv 2. 
hely. 
Groszmann Sára 1.a Olvasás, szö-
vegértés 2. hely. Felkészítő: Czom-
pó Lívia.
Groszmann Sára 1.a Matemtika 4. 
hely. Felkészítő: Forró Mónika.
Büki Lenke Flóra 2.b Matematika 
6. hely. Felkészítő. Hegedűsné Tóth 
Irén. 
Temesi Péter László 3.a Matemati-
ka 8. hely. Felkészítő: Fonyódi Tol-
nai Margit.
Temesi Péter László 3.a Magyar 
nyelv 9. hely. Felkészítő: Kovács Ti-
borné.
Bikádi Hanna 3.b Magyar nyelv 1. 
hely. Felkészítő: Piszker Gyöngyi.
Szabó Nikolett 4.a Olvasás, szöveg-
értés 5. hely. Felkészítő: Schönléber 
Andrea.
Büki Lenke Flóra Környezetisme-
ret és Magyar nyelv 1. hely. Felké-
szítő: Juhász Istvánné. Kimagasló 
eredményével mindkét tantárgyból 
országos döntőbe került.
Temesi Péter László 3.a Környezet-
ismeret megyei és országos 1. hely. 
Felkészítő: Kovács Tiborné.
Tóth Tímea 4.a Magyar nyelv me-
gyei és országos 1. helyezés. Felké-
szítő. Schönléber Andrea.
Bakó Dóra 5.b Magyar nyelv me-
gyei 2. helyezés. Felkészítő: Viola 
Péter.
Balázsi Zsombor 5.b Matematika 
megyei 3. helyezés. Felkészítő: Fü-
löpné Veres Mária.

Az ötödik évfolyamból megyei 1. 
helyezéssel az országos döntőbe 
jutott Radovics Léna 5.a osztá-
lyos tanuló, 3. helyezést ért el Bakó 
Dóra (5.b), 6. helyezést Szabó Esz-
ter (5.a), 9. helyezést Csány Tímea 
(5.a) és Pintér Maja (5.a). Felkészí-

tőjük Viola Péter volt. Megyei 5. 
helyezést ért el Ács Tari Linda 5.c 
osztályos tanuló, felkészítője Páliné 
Rauh Judit volt.
Szeretettel gratulálunk minden 
résztvevőnek! Köszönjük a szülők 
támogató együttműködését!

Tisztelt Lakosság! 

Iskolakezdési támogatás 2022
Tisztelettel tájékoztatjuk az érin-
tett lakosokat, hogy Tamási Város 
Önkormányzata a települési tá-
mogatásokról, egyes szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
26/2021. (IX. 2.) önkormányzati 
rendeletének 12. §-a értelmében is-
kolakezdési támogatást nyújt azon 

szülőnek, nevelőszülőnek, gyám-
nak, akinek a gyermeke Tamásiban 
található általános iskola első évfo-
lyamába beiratkozott, oda felvételt 
nyert és a családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 200%-át.

Az iskolakezdési támogatás irán-
ti kérelmet a tárgyév augusztus 1. 
napját követően szeptember 30. 
napjáig lehet benyújtani Tamási 
Város Polgármesteréhez címezve, 
a Tamási Polgármesteri Hivatal 8. 
számú irodájában, illetve a hivatal 
portáján, vagy az önkormányzat 

postacímére. A kérelemhez csa-
tolni kell a köznevelési intézmény 
30 napnál nem régebbi igazolását 
arról, hogy a gyermek az adott in-
tézménybe felvételt nyert.
Az iskolakezdési támogatás össze-
ge gyermekenként 10.000 forint.

Tamási Város Polgármestere

Vélemény

Mindannyiunk feladata
Tamásiban július 4-e megemlé-
kezésre szólít minket, mert 78 
évvel ezelőtt a gettóból depor-
tálták a zsidó honfitársainkat. A 
természet akkor is a virágában 
volt, bizonyosan már arattak is az 
1944-es esztendőben. Azonban a 
gettóba zártaknak ez a nap nem 
hozott semmi jót, semmi olyant, 

ami miatt örömet érezhettek vol-
na. Szörnyűség történt, mert meg-
kezdődött egy nemzetiség elkü-
lönítése, kollektív kitelepítése és 
elpusztítása. Azonban voltak olya-
nok, akik nem fogadták el, hogy 
embertársaikat a származásuk 
miatt legyilkolják. Közülük talán 
a leghíresebb a Tamásiban ne-
velkedett Dencz Ákos, térségünk 
volt országgyűlési képviselője és 
felesége, akik balatonboglári pan-
ziójukban magukhoz vettek egy 
11 hónapos kisfiút, akinek anyja 
a gettó helyett a bujdosást válasz-
totta. Később az anya is hozzájuk 
költözött. Denczék rajtuk kívül 
még nagyon sok üldözött embert 
bújtattak. Tettükért mindketten 
megkapták a Világ Igaza-kitünte-
tést. Sokak neve nem maradt fenn, 
hogy ők erejükhöz mérten hogyan 
próbáltak segíteni. Borsiczky Iván, 
akkori főszolgabíró szerint Tamási 
lakosságának nagy többsége nem 
értett egyet a zsidók jogfosztásá-
val és a gettósítással. Így fogalma-
zott: sajnálták őket, éppen ezért 
éjszakánként élelemiszerrel és az 
általuk kért holmikkal szívesen se-
gítették őket. Sokan értették, hogy 
a deportálással baráti kapcsolatok 
szakadnak meg, ezért is voltak, 
akik elsiratták őket, amikor a me-
netük a gettóból a vasútállomásra 
tartott. Akár egy szülői tiltás is so-
kat jelentett, amely a gyerekeknek 

szólt, amikor a zsidó vagyonon 
osztozkodtak, mert szegény sor-
suk ellenére sem voltak hajlan-
dóak részt venni a fosztogatásban. 
Ezekből a példákból kell tanulni 
és mindig emlékezni rájuk. Ők a 
vészkorszakban is magukhoz ha-
sonlónak tekintették a zsidókat, 
mert nem hittek az őket gyalázó 

hangoknak. Képesek voltak lát-
ni a másikban, akár a saját életük 
kockáztatásával, hogy ő is ugyan 
olyan ember, ezáltal szeretetük-
kel és figyelmükkel védelmezték 
honfitársaikat. Buddha szerint a 
gyűlöletnek sohasem a gyűlölet, 
hanem a szeretet vet véget. A fent 
felsorolt példákban ez a tanítást 
valósult meg. Nekünk is figyel-
nünk kell arra, hogy a többség által 
szokásosnak tartott jellemzőktől 
eltérő embereket ne rekesszük ki, 
még ha ez mostanság divatosnak 
is tűnik, mert így tudjuk elkerül-
ni egy újabb szörnyű vészkorszak 
beköszöntét. A megemlékezésen 
túl folytatnunk kell az életet, de 
tennünk kell azért, hogy a múlt 
szörnyűségei megvitatásra, egyben 
feldolgozásra kerüljenek. Szem-
be kell nézni a múltban elkövetett 
cselekedetekkel, emlékeztetni kell 
a mai embert, hogy mi történt 78 
évvel ezelőtt, azért, hogy a ször-
nyűségekből tanulva egy jobb jö-
vőt építhessünk. Ez mindannyi-
unk feladata! Andrew Matthews 
amerikai írótól idézve zárom a 
gondolataimat: amíg elkülönítjük 
magunkat, könnyű az embere-
ket hibáztatni. Amint elismerjük, 
hogy összetartozunk, több felelős-
séget kell vállalnunk magunkért és 
másokért.

Susóczki Tamás
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Erdély - ahova Te is hazatérsz
Június 6. A nap, amikor 
egy életre szóló élmények-
ben gazdag kirándulás vet-
te kezdetét. A Határtala-
nul program keretein belül 
ugyanis Erdélybe utazha-
tott a vályis diákok csapata, 
és kísérő tanáraik. 

Pintér Lili

Útközben a busz ablakából kinézve 
rabul ejtett ez a nosztalgikus, zöl-
dellő, esztenákkal és birkanyájak-
kal kedveskedő erdélyi táj. Legelső 
megállónk Marosillye volt, ahol kör-
benéztünk a hajdani erdélyi fejede-
lem, Bethlen Gábor, szülőházában, 
amit Böjte Csaba ferences szerzetes 
mentett meg a pusztulástól. A szál-
lásunk felé haladván vetettünk pár 
szempillantást Kőmíves Kelemenné 
c. balladából ismert Déva várára is, 
amit tényleg csak kívülről pillant-
hattunk meg felújítás miatt. A szál-
lásunk Oltfelsősebesen volt egy ki-
csiny egykori szász falu végén, ahol a 
marhák kolompjai és a közeli patak 
csobogása ringatott minket álomba 
buzgó tücsökciripelés mellett.
Másnap reggeli után Szászsebesre, 
majd Gyulafehérvárra gurultunk, 
ahol egy ottani diák vállalta el az 
idegenvezető szerepét jeles történe-
lemtudással. A Szent Mihály-szé-
kesegyházban megszemlélhettük 
több erdélyi fejedelem síremlékét, 
valamint a Hunyadiak és Márton 
Áron püspök szarkofágját. Meg-
néztük Nagyenyeden a most 400 
éves múltra visszatekintő Bethlen 
Gábor Kollégiumot, ahol a kollégi-
um tanárai, Dvorácsek Ágoston és 
Szabó Emília, nagy szeretettel fo-
gadtak minket, hogy elmeséljék az 
iskola történelmi megpróbáltatásait 
és a jelenkor fejlődését. Megmu-
tatták az udvarán álló Főnix madár 
szobrot, az ókollégiumból kialakí-

tott kis múzeumot és a 
számunkra gigantikus 
méretű tesipályáju-
kat. Ezek után betér-
tünk még az impozáns 
Nagyszebenre, Szász-
föld egykori központ-
jába, ahol szinte min-
den háztető minket 
figyelt árgus szemeik-
kel, sétáltunk a téren és 
kihasználtuk a porté-
kaárusok adta lehetősé-
geket. Este a szálláson 
kiadós háromfogásos 
vacsorával vártak min-
ket (mint minden nap), 
hogy aztán lemozogjuk 
a panorámával megfes-
tett udvaron, hiszen hol 
kosaraztunk, hol fociz-
tunk, hol a szállásadók 
kutyulijának a füle tövét 
vakargattuk. Esténként társasoz-
tunk is, a jókedv mindig garantált 
volt! És a nemek küzdelme is eldől-
ni látszott. A gyengébbik javára… 
A harmadik nap volt számom-
ra a legemlékezetesebb, és nem-
csak azért, mert a felfelé haladó 
transzfogarasi szerpentinen egy 
siető mackóval is találkozhattunk (a 
buszban ülve!), hanem mert felvo-
nón keresztül felértünk a meseszép, 
ámulatba ejtő, filmvászonra illő Ba-
lea-tóhoz. Az atmoszférától, a he-
gyek mesés látványától ámulatba 
estünk. Szívem szerint még meg-
másztam volna pár csúcsot, de szo-
rított az idő, hiszen még elmentünk 
Kisdisznódra, a Falumúzeumba. A 
kis házikókba be is mehettünk.
A negyedik napon elmentünk a 
renszánsz építészet egy gyöngysze-
mébe, az épp szépülő keresdi Beth-
len-kastélyba, ahol még az egykor 
a farkasember börtöneként szolgá-
ló alagsort is megjártuk. Segesvár 
méltán vált az Unesco-világörökség 

részévé. A várost csoportokban, já-
tékos feladatok iránymutatásával 
fedeztük fel. Nem maradt ki a to-
ronyóra sem, Drakula szülőháza és 
a 176 lépcsőt számláló diáklépcső 
sem! Az utolsó előtti napon pedig 
Törcsváron voltunk a Drakula-
kastélyban, hol történelmi értékek 
mellet átlényegültünk Jonathan 
Harker klasszikusának világá-
ba. Megnéztük Brassó városát is. 
A város annyira magával ragadott 
minket, hogy a visszafele úton Fo-
garas várát már zárva találtuk, így 
az aranykupolákkal tarkított orto-
dox templomba térhettünk csak be. 
Utolsó napunkon hazafelé menet 
megálltunk Vajdahunyadon, ahol 
bejártuk a vár minden zegzugát, 
hogy aztán feledhetetlen szellemi 
és lelki élményekkel gazdagodva 
hazatérjünk.

TAMÁSI SZÜRETI NAPOK

22.00 MIDNIGHT BOOGIE zenekarral utcabál

TAMÁSI SZÜRETI NAPOK

19.00 LADÁNYBENE 27 koncert

20.00 Neoton Família Sztárjai koncertje

TOLNAI BOROK ÉJSZAKÁJA

szeptember 10. (szombat)

14.00 Szüreti felvonulás

17.00 Borpavilon nyitása

14.00 Borpavilon nyitása
15.30 Színpadi műsor

szeptember 9. (péntek)
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Noé bárkája hittantáborban 
jártak a gyerekek

Az idén is, mint már több éve, a gimnázium adott otthont annak a napközis hittan-
tábornak, ahol béris és würtzös diákok tölthettek együtt egy tartalmas hetet – számolt 
be róla a Tamási Katolikus Közösség.

Noé történetén végig ha-
ladva építettek bárkát, „be-
terelték” az állatokat, úsztak 
az árral, bejutottak a hajóba, 
„állati” jó játékokat játszot-
tak; látták, megfogták és ját-
szottak a "szivárvánnyal", a 
megújulás jeleként pedig „ki-
hajtottak” a zöldellő leveleik 
is. Hogy hogyan? Kézműves 
foglalkozások, sok-sok játé-
kos vetélkedő, kvízjátékok, 
gyertyaöntés, strandolás és 
állatkert látogatás formájá-
ban. Emellett jártak a tamási 
templomban és a székesegy-
házban is, ahol Csibi Imre 
atya segítette lelki töltekezé-
süket és liturgikus ismereteik bőví-
tését. Nagy élmény volt a Püspöki 
Palota, valamint a titkos alagút is. 
Ótus László zenei bemutatókkal 
tette színesebbé programjukat, Szi-
ratica Mónika vezetésével pedig 

készültek a jobbnál jobb kézműves 
alkotások. Sölleiné Pőcz Mariann 
hitoktató a hét minden napján ve-
lük tartott, rengeteg segítséget, tá-
mogatást kaptak tőle a résztvevők. 
A szervezők köszönik a közösségi 

szolgálatot teljesítő segítőiknek is 
a fáradhatatlan munkálkodást, és 
mindazoknak, akik akár eszközök 
biztosításával, akár kedvezmények 
nyújtásával szebbé tették napjaikat.

Egy egész hetet tölthetett együtt a csapat

A kiránduló vályisok 
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XXII. Tamási Bográcsmestere Főzőverseny 

A hagyomány és az újszerűség is mindig megjelenik
Huszonkettedik alkalom, tizennyolc csapat, több száz résztvevő – a Tamási Bográcsmestere főzőverseny számokban. A július utolsó szombatján 
a Túrmezei térre kilátogatók nem maradtak finom illatok, ételek, és kulturális programok nélkül sem, minden adott volt tehát egy felejthetetlen 
nyári naphoz és estéhez. 

A délelőtti eső kicsit megijesztette 
a résztvevőket és a szervezőket, de 
szerencsére, mire a főzőverseny el-
kezdődött, már nyoma sem volt a 

felhőknek, a levegő viszont felfris-
sült, ami kedvező volt azoknak, akik 
a forró bográcsok mellett töltötték 
a délutánt. - Nagyon jó tapaszta-

latokkal zártuk a napot, nagy izga-
lommal készültünk, és az időjárás is 
nagy izgalmakat okozott – osztotta 
meg Czink Judit, a művelődési köz-
pont igazgatója. - Egy-egy olyan 
szabadtéri rendezvény előtt, ami-
kor több száz embert várunk a térre, 
már szinte hetekkel előbb elkezdjük 
az időjárást figyelni. Sajnos szom-
batra esőt mondott, és amikor mi, 
rendezők megérkeztünk délelőtt a 
térre, folyamatosan esett. Ezért úgy 
döntöttünk, hogy a főzőcsapato-

kat a piactérre fogjuk költöztetni, 
hiszen bármikor várható volt az, 
hogy a délután folyamán elered az 
eső. Így egy kicsit kétfelé szakadt 
a rendezvény, de ez a hangulatára 
szerencsére egyáltalán nem nyomta 
rá a bélyegét. Tizennyolc csapat je-
lentkezett az idei évben, több mint 
háromszáz főt takar ez a létszám, 
nagyon jó hangulatú főzésnek le-
hettünk szemtanúi. Amikor aztán 
megkezdődtek a színpadon is a 
programok, jobban összefonódott a 
társaság, a főzés befejeztével pedig 
már mindenki a téren gyűlt össze. 
A Pántlika Néptáncegyüttes műso-
rával fogadtuk kezdésként a látoga-
tókat. Őket egy olyan csapat követte, 
akik egyszer már vendégeink voltak 
az idei évben: egy kutyás közösség, 
akik a mentett kutyákat és a velük 
való foglalkozást mutatták be, amely 
abszolút példaértékű a városban. 
Egyre népszerűbbek, ami nem vé-
letlen, hiszen nagyon komoly mun-
kát végeznek, ebből kaphatott a kö-
zönség egy kis ízelítőt. Egy kiváló 
boogiet játszó csapat követte őket, a 
Boka Boogie Band, másfél óra igazi, 
hamisítatlan rock and rollal alapoz-
ták meg a hangulatot. Ezt követően 
került sor a főzőverseny eredmény-
hirdetésére. Azt gondolom, hogy 
a három tagból álló zsűri nagyon 
körültekintő, mindenre kiterjedő 
kóstolást, és értékelést végzett, mely 
után végre megtudhattuk a végered-
ményt. Végül egy retro disco zárta a 
napot, ahol mi szervezők úgy láttuk, 

hogy nagyon jól érezte magát min-
denki. 
Én hat éve követem végig szerve-
zőként a főzőversenyt, az előtte levő 
évtizedekben pedig látogatóként 
vettem részt a rendezvényen. Azt 
látom, hogy van egy nagyon stabil 
alapgárda, akik rendszeresen részt 
vesznek a programon, rájuk maximá-
lisan lehet alapozni, de mindig van-
nak olyan új csapatok, akár fiatalok, 
akár közép korosztályúak, akiknek 
nagyon örülünk, hiszen így tudjuk 
tovább éltetni majd a rendezvényt. 
Ilyen szempontból a hagyomány és 
az újszerűség is mindig megjelenik 
a tamási főzőversenyen, legyen az a 
program, legyen az a kiállítás, vagy 
éppen a főzőcsapatok összetétele. 

Kiállítás is nyílt a 
nap folyamán

A bográcsmester főzőversenyhez 
most már nagyon régóta hozzá-
tartozik a művelődési központ 
folyosógalériáján nyíló kiállítás 
is. Ez idén is követte az elmúlt 
évek hagyományát, hiszen visz-
szatekintettünk a múltba, ugyan-
úgy, ahogy már az előző évek-
ben is. Korábban volt példa arra, 
hogy régi konyhai eszközöket, 
régi esküvői képeket állítottak ki 
a szervezők, most pedig szintén 

egy Tamásihoz kötődő, de ki-
csit a retro világába visszatekin-
tő kiállítás nyílt meg régi tamási 
képeslapokból. A Tamási Hely-
történeti Alapítvány bocsátotta 
rendelkezésre ezeket a képeket, 
amiket kiállításra alkalmassá tet-
tek, így egy hónapon keresztül 
mindenki kedvére nézegethet a 
régi épületek, utcaképek, köz-
épületek, házak, lakóházak kö-
zött.

Eredmények
III. helyezett: a Csipet-Csa-
pat, akik birkapörköltet készí-
tettek juhtúrós sztrapacskával
II. helyezett: Kovácsék, akik 
kakaspörköltet főztek noked-
livel
I. helyezett, ezzel egyben a 
2022-es ”Tamási bográcsmes-
tere” cím birtokosa lett Csal-
lósné Pénzes Edit, ő vörösboros 
marhapörköltet készített kap-
ros-túrós galuskával. Egy évig 
ő birtokolhatja a „Tamási Bog-
rácsmestere” vándordíjat.
Különdíjas lett a Penny Mar-
ket csapata, „Baconos álom” 
ételükkel.

Bátrabban érdemes nyúlni a 
zöldfűszerekhez

Ezt tanácsolta Zsolnay Gábor, 
a Vendéglátó Szakmai Oktatók 
Országos Egyesületének elnöke, 
aki ezúttal is a főzőverseny zsűri 
elnökeként tevékenykedett, se-
gítségére Gerván Kázmérné ven-
déglátó szakoktató, nyugalmazott 
igazgatóhelyettes, és Jakab Já-
nosné, mesterszakács, vendéglá-
tó szakoktató voltak. - Öröm ide 
jönni, ennyi embert örömmel főz-
ni, és ennyi segítséget örömmel 
segíteni mellettük mindig élmény 
látni, mert a főzés csodálatos do-
log, és legalább annyira egyéni, 
mint csapatmunka. Ha máshogy 
nem, a csapat ott jelenik meg, 
hogy kóstolni és enni kell, vagy-
is amit a szakács főz, ahhoz kell 

egy csapat is, aki megeszi. Ha jól 
láttam, szép számmal fogytak az 
ételek, így jelentem, olyan étel, 
ami nem volt eladható, nem volt 
a versenyen – mondta Zsolnay 
Gábor. - Mindegyik étel egészen 
jó volt, apró technológiai problé-
mák akadnak, ezeket megbeszél-
tük a szakácsokkal. Azért tartom 
ezt fontosnak, mert több mint 40 
éven át tanítottam ezt a szakmát, 
és hiszem, hogy így működik: az 
a lényeg, hogy ha valaki felismeri, 
akár segítséggel a hibákat, akkor 
van esély, hogy kijavítsa. Ha ez 
egy jó beszélgetés keretében tör-
ténik, egyből másként látja min-
den szereplő. Ez jellemformáló, 
csapatformáló, a szakácsok szak-

mailag fejlődhetnek, ha közösen 
értékelünk – magyarázta. 
Az idei évben is domináltak a pör-
költek, a zsűri szerint szakmailag 
is egészen kiváló pörköltekkel ta-
lálkoztak. Értékelték a bátorságot 
is, hiszen néhány szakács próbált 
újszerűt készíteni, ami bár techno-
lógiailag nem volt megfelelő, még-
is zseniális ötletnek könyvelték 
el. Döntően sertéshúsból főztek a 
szakácsok, akadt néhány marha-
hús, meglepő volt viszont, hogy 
szárnyas ételből mindössze egy ké-
szült, egy kakaspörkölt. – Amit én 
hiányolok kicsit, hogy a szakácsok 
bátrabban keresgéljenek a zöldfű-
szerek világában. Itt az üde nyár, 
itt a fűszernövények ideje, csodá-
kat lehet velük tenni – hívta fel a 
figyelmet a zsűrielnök. – A szárí-
tott majoránna egy véres hurkába 
tökéletes, de egy friss, szaftos hús-
hoz egy zöld majoránna az, amit 
használnunk kell, hiszen ez ízek-
ben, illatokban egészen más. Tu-
dom, hogy könnyebb a zacskóból 
kiszedni, de nem olyan bonyolult 
dolog ez, ha van az embernek ott-
hon akár cserpében is egy kis fű-
szerkertje, akkor folyamatosan le-
het teákba, húsételekbe használni a 
fűszernövényeket. 
A rozmaring, a menta, a kakukkfű 
mind-mind frissen jók, elképesztő 
ételeket lehet készíteni velük, ezért 
bátorítanám a helyieket arra, hogy 
nézzenek körül a zöldfűszerek vi-
lágában, és bátran használják őket. 

A Pántlika Néptáncegyüttes műsorával indultak a kulturális programok

A kiállítás egy hónapig látogatható

Hasznos tanácsokat adtak a zsűri tagjai
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Nem csillapodnak a szabadtéri tüzek
Megyénkben idén már több mint 150 szabadtéri tűzesethez riasztották a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit. 
2022-ben mintegy 147 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. 

Július végéig összesen 310 tűzoltó-
szert riasztott a megyei művelet-
irányítás. A beavatkozó tűzoltó-
egységek 59 alkalommal erdő és 
vegetációs területek, huszonkilenc-

szer szemét-, illetve hulladék, 28 
esetben közterület, 33 alkalommal 
pedig létesítmények szabad tereinél 
keletkezett tüzekhez vonultak. Jú-

lius másodika, az országos tűzgyúj-
tási tilalom elrendelése óta 82 hek-
táron tombolt a tűz a szabadban.
Mi magunk tehetünk a legtöbbet 
a szabadtéri tüzek kialakulásának 

megelőzése érdekében – hangsú-
lyozza a katasztrófavédelem. Az 
emberi gondatlanság áll az első 
helyen az ilyen jellegű tűzesetek 

keletkezésénél. A tartósan aszá-
lyos időszak és a hosszan tartó 
hőség tovább csökkenti a növé-
nyek nedvességtartalmát, egy apró 
szikra, parázs elegendő ahhoz, 
hogy a száraz avar, gazos terület, 
vágástéri hulladék, vagy egy lá-
bonálló búzatábla lángra kapjon, 
majd többhektárnyi terület sem-
misüljön meg. Értéktárgyaink, 
ingatlanaink, adott esetben a sa-
ját egészségünk is veszélyben le-
het. Gyalogszerrel, kerékpárral és 
gépjárművel közlekedve se dobjuk 
el a cigarettacsikket az utcán! A 
kirándulók ne szemeteljenek, az 
otthoni kerti grillezés alkalmával 
pedig tartsák be a tűzgyújtás álta-
lános szabályait.
Júliusban a tamási tűzoltóknak is sű-
rűn kellett vonulniuk tűzesetekhez, 
a hónap közepén 8 hektáron égett 
egy búzatábla Fornád pusztánál. A 
tűzesethez Tamási önkormányza-
ti és önkéntes, valamint Dombó-
vár hivatásos tűzoltóit riasztották, 
akik a vízszállító szer avaroltója, két 
vízsugár és kéziszerszámok segít-
ségével oltották el a lángokat. Két 
nappal később 7 hektárnyi szabad 
területen égett a tűz Kecsegepusz-
tán. A tűzesethez riasztott tamási 
önkormányzati, dombóvári, bony-
hádi és paksi hivatásos tűzoltók 
vízsugarak és kéziszerszámok se-
gítségével fékezték meg a lángokat. 
A tűz körülhatárolásában egy helyi 
munkagép is részt vett a beavatkozó 

tűzoltószereken felül. A káresethez 
a megyei katasztrófavédelmi szol-
gálat is vonult.

Lázár Ervin nyomában

Mikkamakka jutalomtábor
2022 februárjában olvasó-
pályázatot hirdetett könyv-
tárunk azzal a céllal, hogy 
népszerűsítsük Lázár Ervin: 
A Négyszögletű Kerek Erdő 
című meseregényét. A fel-
hívásra 33 három fős csapat 
jelentkezett a Tamási Wal-
dorf Aranyalma Általános 
Iskolából, a tamási Würtz 
Ádám Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Isko-
lából és annak nagykónyi 
tagiskolájából.

Eckert Lívia

Három hónapon át közel száz al-
sós kisiskolás ismerkedett Mik-
kamakka és társai történeteivel és 
oldotta meg a hozzá kapcsolódó 
feladatokat. A három forduló tel-
jesítése után a levelezős pályázat 
eredményhirdetésére a könyvtár-
ban került sor, ahol a gyerekeket 
meglepetés várta, megelevenedtek 
a mese hősei óriásbábok formájá-
ban.  Mikkamakka, Dömdödöm, 
Aromó, Ló Szerafin, Nagy Zoárd, 
Maminti, Vacskamati várta a kis 
olvasókat, sőt maga az író élethű 
viaszfigurája is ott ült közöttük. A 
legügyesebb csapatok könyvjuta-
lomban részesültek, de még min-
dig nem volt vége a meglepetésnek, 
öt szerencsés csapat nevét húztuk 
ki egy kalapból, akik ingyen vehet-
tek részt a könyvtár jutalomtáborá-

ban, amelynek költségeit pályázati 
forrásból biztosítottuk.
A tábor június 27-e és július 1-je 
között zajlott le. Nagy kihívás elé 
állította a szervezőket, mert az év 
talán legmelegebb hetében kellett 
megvalósítani a programokat. De 
a gyerekek lelkesedése, érdeklődé-
se, jókedve feledtette a forróságot, 
hamar birtokba vették a könyvtá-
rat és kreatív együttműködésükkel 
minden tervünk valóra válhatott.
Az első napon a tábor résztvevői 
a könyvtárban gyülekeztek, az is-
merkedés után busszal elutaztunk 
Rácegrespusztára, Lázár Ervin 
gyermekkorának helyszínére, ahol 
megtekintettük az iskolamúzeu-
mot. A kiállításon a tanyasi élettel, 
annak tárgyi emlékeivel ismerked-
hettek meg a gyerekek, majd a régi 
iskolapadokba ülve Az igazságtevő 
nyúl című Lázár Ervin történetet 

hallgathatták meg. Visszatérve a 
könyvtárba a jóízű ebéd elfogyasz-
tása után kézműveskedés követke-
zett, színes műanyag kupakokból 
készültek állatfigurák, végül közös 
társasjátékokkal zártuk a napot.
Másnap madaras napot tartottunk, 
hiszen az író maga is nagyon sze-
rette és ismerte a madarakat, ezt 
bizonyítja az Öregapó madarai 
című könyve is, amit a gyerekek 
közül többen is olvastak.  Egy já-
tékos vetélkedővel indult a nap a 
madarakról sok vidám feladattal. 
Ezt követte Pallós-Rózsa Anita, a 
Duna-Dráva Nemzeti Park mun-
katársának előadása az erdei ma-
darakról. Ezt követően vászonsza-
tyorra madármotívumot festettek a 
gyerekek. A finom ebéd után tojás-
dobálás, kincsvadászat mozgatta 
meg a táborozókat, a nap befejező 
részében madárlufik készültek.

Szerdán Simontornyára látogat-
tunk, a délelőttöt a várban töltöt-
tük. Egy nagyon érdekes, inter-
aktív előadáson megismerkedtünk 
annak történetével, vidám nyomo-
zással végignéztük a kiállításokat, 
végül egy reneszánsz foglalkozáson 
korhű ruhákban eljátszottuk Má-
tyás király esküvőjét, reneszánsz 
táncot tanultunk. Ebéd után egy 
árnyas ligetben kerestünk mene-
déket a nagy forróság ellen. Me-
segombolyagot gombolyítottunk, 
bátorságpróbát tartottunk, verse-
nyeztünk, ki tud egy gyufásdoboz-
ba minél több apró dolgot össze-
gyűjteni. 
Másnap újra utaztunk Kisszékely-
be, ahol bejártuk a Négyszögletű 
Kerek Erdő tanösvényt, miközben 
virágkarkötőt készítettünk, gyógy-
növényeket, vadvirágokat gyűjtöt-
tünk, melyeket határozók segítsé-
gével beazonosítottunk. Délután 
megismerkedtünk a falu néprajzi 
gyűjteményével, az iskolamúzeum-
mal, majd a szabadban versenyez-
tünk, játszottunk.
A tábor záró napján közösen 
megnéztük a hét folyamán ké-
szült fotókat, videókat, amelyekkel 
felidéztük az elmúlt napok esemé-
nyeit, örömeit. A gyerekek naplót 
írtak tábori élményeikről, amelye-
ket megosztottak egymással.  Sok 
új élménnyel és új barátságokkal 
gazdagodva búcsúztunk el egy-
mástól.

Fornád pusztára vonultak a tűzoltók

Tanévkezdési 
információk

Würtz Ádám Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti 

Iskola

Javítóvizsga, szintfelmérő és 
különbözeti vizsga időpontja: 

2022. augusztus 23-án 8 órától

Tanévnyitó: 
2022.09.01-jén 8 órakor, 

utána tanítás.
A tankönyveket az első tanítási 
napon kapják meg a tanulók az 
osztályban az osztályfőnöktől.

Tolna Megyei SZC Vályi 
Péter Szakképző Iskola és 

Kollégium

Javítóvizsgák: 
2022. augusztus 22-én és 23-án 
9 órától (a diákok augusztus 22-
én reggel tudják meg a pontos 

beosztást)

Tanévnyitó: 
2022. szeptember 1. 8.00 óra, 

ezt követően az első héten 
Start-napok és iskolafoglaló

Pótbeiratkozás: 
2022.08.26. 8.00-13.00

Tankönyvosztás: az első tanítási 
héten

Béri Balogh Ádám Katoli-
kus Gimnázium, Általános 

Iskola és Óvoda

Osztályozó vizsga és pótbeirat-
kozás időpontja: 

2022. augusztus 25. 8 órától

Tanévnyitó: 
2022. szeptember 1. 8 óra 

Tankönyvosztás: 
2022. szeptember 1. 

Egy héten át táborozhattak a gyerekek

A kecsegepusztai tűzeset
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Lipóti Pékség

Ahol a hagyomány, a kreativitás és a harmónia találkozik
Két hónapja, hogy megnyílt városunkban a Lipóti Pékség, csatlakozva az országszerte mintegy 370 üzlettel rendelkező hálózathoz. Dienes Csaba 
és párja mindenképpen értékteremtő vállalkozásba szerettek volna belevágni, és mindketten hittek abban, hogy Tamásiban igenis van helye a mi-
nőségnek. A kezdetekről és a hosszútávú elképzelésekről is beszélgettünk a pékség kényelmes kanapéin.

 – Regölyben nőttem fel, 32 év után 
tértem vissza a környékre, és beval-
lom, már nagyon vágytam rá – me-
sélte Dienes Csaba. - Bejártam a 
világot, éltem a fővárosban is, aztán 
nyolc évvel ezelőtt találkoztam a 
mostani párommal, családot alapí-
tottunk, és Budapest után mindket-
ten vágytunk vissza a zöldbe, vidék-
re. Annak idején a szüleim elváltak, 
és eladták a családi otthonunkat, 
amit sikerült visszavásárolnom, ahol 
nagyon szeretünk élni.
• Miért pont a Lipóti? Miért dön-
töttél úgy, hogy ebbe vágsz bele?
 – Harminc évet töltöttem a ven-

déglátásban, és bár az utóbbi nyolc 
évben a pénzügyi világban dol-
goztam, valahogy a szívem mindig 
húzott vissza a vendéglátás felé. 
Először más profilú üzletben gon-
dolkoztunk, ami szintén hiányzik 
a városból, de nem találtunk ennek 
megfelelő üzlethelyiséget. Régóta 
tetszett a Lipóti Pékség, sokszor vá-
sárolok náluk, és így jött a gondolat, 
hogy ha ezekért a termékekért az 
itt élőknek is el kell utazniuk, vajon 
lenne-e rá igény helyben? Megkér-
deztem az ismerőseimet, gyakorla-
tilag 100-ból 95-en tudták, hogy mi 
a Lipóti Pékség, sőt, fogyasztják és 
szeretik is a termékeiket. Felvettem 
a vezetőséggel a kapcsolatot, eljött 
a tulajdonos személyesen, és rögtön 
látott fantáziát az itteni működés-
ben, szóval már nem volt megállás, 
megszületett a döntés: Tamásiban 
Lipóti Pékség nyílik. Fontos volt, 
hogy kávézóval kombináljuk, hi-
szen a reggeli órákban a városban 
sehová sem lehet beülni egy kávéra 
akár úgy is, hogy közben zavartala-
nul elküldhessünk néhány e-mailt 
is ingyenes wifivel. A kávézó galé-
riánk jelentősége szerintem majd 
ősszel értékelődik fel igazán, ami-
kor az emberek behúzódnak a hű-

vösebb idő miatt a kényelmes kana-
pékra, hogy megigyanak egy kávét, 
cappuccinot, teát, beszélgessenek, 
dolgozzanak, vagy épp megtartsa-
nak egy üzleti tárgyalást. 
• Hogy sikerült a nyitás? Mekko-
ra csapat dolgozik most a pékség-
ben?
 – Június elsején nyitottunk, és az 

első hetekben óriási forgalmunk 
volt. Aztán megkezdődött a nyár, 
az iskolai szünet, ilyenkor keveseb-
ben jönnek hozzánk is, de például 
a piacnapok, vagy a szombat dél-
előttök, amikor az emberek hétvé-
gére bevásárolnak, nagyon erősek. 
Igazán reális képet majd ősszel 
látunk, amikor az élet visszatér a 
normál kerékvágásba, vége a nyara-
lásoknak, újra indulnak az iskolák, 
óvodák. Ebben a hőségben sokszor 
szinte a város is üres. Számítottunk 
erre, belekalkuláltuk ezt az idősza-
kot is a tervünkbe. Sokan egyébként 
még mindig nem hallottak rólunk, 
próbálunk eljutni a különböző mé-
dia felületeken az itt és a környéken 
élőkhöz. Jelenleg öt alkalmazot-
tunk van, a párom és én szoktunk 
még besegíteni, de egyre kevesebbet 
kell a pult mögött lennünk, a lányok 
nagyon ügyesen kiismerik már ma-
gukat. Ebben az évben a munka-
társainkkal együtt igyekszünk úgy 
kialakítani a napi és a heti munka-
menetet, hogy az mindig tartható 
legyen, és mi a párommal a háttér-
munkára koncentrálhassunk, hiszen 
az is „egész embert kíván”.  
• Milyen kínálattal dolgoztok?
 – Az alapkínálat egységes, ugyanaz, 

mint bármelyik Lipóti Pékségben. 
Van azonban egy füzetünk, ami-
be a vevői igényeket feljegyezzük, 
és igyekszünk beszerezni mindazon 
termékeket, melyekre a vásárlóink 
igényt tartanak. Már a gluténmen-
tes termékeket is meg lehet találni 

nálunk, sőt, teljesítünk egyedi igé-
nyeket is. Nincs saját sütőüzemünk, 
minden hajnalban frissen hozzák a 
kenyereket és a péksütik egy részét, 
másik részüket pedig mi sütjük, így 
délután, vagy koraeste is rá lehet lel-
ni olyanra, ami épp akkor készült. 
Ilyen például a nosztalgia kifli és a 
teljes kiőrlésű nosztalgia kifli is, me-
lyek mindegyike laktóz-, tojás- és 
szójamentes is, így speciális diétákba 
is könnyedén beilleszthetőek. Ezek-
ből készítünk sós-köményest, de ép-
pen most sült ki a sajtos nosztalgia 
kifli, mindegyiket nagyon szeretik 
a vevők. Diabetikus és paleo termé-
keink is szép számmal találhatóak. 
Nagy népszerűségnek örvend a há-
rom kilós paraszt kenyerünk, amiből 
természetesen nem kell az egészet 
megvenni, készítünk kisebb kisze-
reléseket is. Sok idős vásárlónk van, 
nekik kevés kenyérre van szükségük 

egyszerre, szívesen csomagolunk ne-
kik akár 4-5 szeletet is. Ez a kenyér 
valóban olyan, mint nagyszüleink 
idejében: több napig kiválóan meg-
tartja a minőségét. A szendvicseket 
minden nap frissen készítjük hely-
ben, tervezzük a melegszendvics 
bevezetését, illetve van egy cég, aki 
töltött lepényeket forgalmaz – glu-
tén- és laktózmentest is - ha velük 
sikerül megegyezni, akkor ez is új-
donság lesz. Sütemények terén a 
Kemenes Cukrász Manufaktúrával 
dolgozunk együtt, a kávénk pedig 
Julius Meinl, ahogy minden Lipóti 
Pékségben az országban. Ez egy bé-
csi kávé, magas minőségű, karakteres 
ízvilággal, szeretik a hozzánk beté-
rők. Tejtermékeink ugyancsak magas 
minőséget képviselnek. Korábban 
a Cserpes Manufaktúra gyártotta 
a Lipóti tejtermékeket, de mára a 
cégnek már saját tejüzeme van, ahol 

ugyanolyan kiváló minőségben ké-
szülnek a termékek, többek között a 
Lipóti Túrórúd, mely a félzsíros túró 
felhasználása miatt a középkorúak-
ban is a gyermekkort idézi. 
• Mire számítasz a közeli, és a tá-
voli jövőben? Van helye a Lipóti-
nak Tamásiban?

 – Hiszek benne, hogy van helye a 
minőségnek Tamásiban. Én évek 
óta fogyasztom a Lipóti termé-
keit, és tudom, hogy magas minő-
séget képviselnek, többet közülük 
szakmai zsűri is díjazott országos 
versenyeken. A Lipóti üzemeiben 
dolgozó szakemberek szem előtt 
tartják a folyamatos termékfejlesz-
tést is, így a termékeink a hagyo-
mányokat megtartva igazodnak a 
kor igényeihez. És ha van egy hely, 
ahol az emberek le tudnak ülni ké-
nyelmesen a barátaikkal egy teára, 
ahol üzleti megbeszéléseket bo-
nyolíthatnak egy kávé mellett, ahol 
babakocsival betérő anyukák tud-
nak csevegni, miközben a gyerekek 
a játszósarokban érzik jól magukat, 
ez mind-mind érték, és fontos az 
itt élőknek. Mi hosszútávra, több 
10 évre tervezzük a vevőink ki-
szolgálását, akár közvetlen, szemé-
lyesebb kapcsolatot kiépítve velük. 
Így figyelni tudunk az igényeikre, 
és az észrevételeikre, amiket na-
gyon fontosnak tartunk. Elhiva-
tottak vagyunk, jót és jól akarunk 
adni az itt élő embereknek. A tár-
sadalmi szerepvállalás is fontos 
számunkra: partnerek vagyunk 
egy-egy rendezvény alkalmával, 
nemrégiben több tábor is zajlott a 
városban, ahol a részt vevő gyere-
keket megvendégeltük péksütikkel. 
Segíteni és támogatóan együtt-
működni - ezek is fontos értékek, 
melyek mentén reméljük, hogy so-
káig üzemeltethetjük Tamásiban a 
Lipóti Pékséget.

Futballjúlius
A nyári szünetben is jelentős változások 

történtek egyesületünkben

Köszönjük Illés Dezsőnek a több 
éves, fáradhatatlan és eredményes 
munkáját labdarúgásunkban, jó 
egészséget és további sok szakmai 
sikert kívánunk, 
mind a klub, mind 
a szurkolók nevé-
ben! Első csapa-
tunk felkészülését 
jelenleg Pintér 
Attila és Yondo 
Yvan irányítja. A 
forró, nyári időben 
vegyes létszámmal 
kezdődött meg 
a felkészülés a 
2022/2023-as sze-
zonra. Természetesen külön köszö-
net bronzérmes U19-es edzőinknek 
Gyenei Zoltánnak és Tóth Roland-
nak a 2021/22-es idényben végzett 
munkájukért. Változás a következő 
szezonban, hogy az U19-es csapat 
helyett az U16-os korosztályban 

versenyez fiataljaink egy része - Si-
pos Norbert utánpótlás vezető irá-
nyításával. 
További friss egyesületi hírekről, 

igazolásokról és az edzőmérkő-
zésekről folyamatosan értesítjük 
szurkolóinkat hivatalos internetes 
közösségi csatornánkon. A játékos-
mozgásokról az átigazolási szezon 
lezárultával számolunk be. 

Tamási 2009 FC

Hazai és nemzetközi megmérettetésen a súlyemelők
Fenyő Dániel, a súlyemelő 
szakosztály juniorja nem-
zetközi versenyre kapott 
meghívást, és a spanyol 
földön, Leónban megren-
dezésre kerülő Európa Unió 
Kupán a magyar csapat tag-
jaként léphetett dobogóra. 

Bachmann Béla

Az EU Kupán 13 nemzet kép-
viselői indultak - a leóni mezőny 
abszolút rangsorában élete leg-
jobbját teljesítve a bronzérmet 
jelentette számára. Szakításban 
121-ről 124 kilóra javította egyé-
ni csúcsát, és a második helyen 
folytatta a versenyt, lökésben a 
145 kg a harmadik helyezésre 
volt elég, de volt fogása 151 kilós 
korosztályos csúcsra. Összetett-
ben 266-ról 269 kilóra srófolta 
saját egyéni csúcsát, ami csupán 
egyetlen kilogrammal gyengébb 
az országos junior alapcsúcsnál.  
A magyar csapat a negyedik he-

lyen végzett a nemzetek közötti 
csapatversenyben.
Kisbéren, a Zsivótski Gyula sport-
csarnokban rendeztek nyári felmérő 
versenyt július 15-én. A szakosz-
tályból Kocsi Gábor aranyérmes 
a fiú korcsoport 40 kilós súlycso-
portban, és csak egy gyakorlatnál 
volt némi kapkodás, szorgalmasan 
készül TINI Országos Bajnokságra. 
Az ifjúsági 73 kilós súlycsoportban 
Orsós Máté aranyérmes egyéni csú-
csokkal, szakításban 68 kg, lökésben 
84 kg, összetettben 152 kilót telje-

sített. Az ifjúsági 
81 kilós súlycso-
portban induló 
Lőrincz Dávid 
110 kilós össze-
tettel érdemelte 
ki az aranyérmet. 
Augusz tu sban 
is lesznek hazai 
és nemzetközi 
versenyeink, Fe-
nyő Dani indul 
a Messzi István 

Emlékversenyen Kecskeméten, 
majd a mastersek utaznak a len-
gyelországi Európa Bajnokságra, 
ahol egy tamási ezüst és bronzérem 
után Bachmann Béla, az egyesü-
let elnöke és vezetőedzője indul a 
nemzetközi mezőnyben. 
A Tamási Koppány Sportegyesület 
és a rendezőség tisztelettel meghív-
ja Tamási polgárait, sportkedvelő 
érdeklődőit szeptember 10-11-én 
a bajnokságra. Szurkoljunk együtt 
Fenyő Dani sikeréért a Sportok 
Háza JUDO csarnokában! 

Fenyő Dániel bronzéremnek örülhetett
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Drasztikusan lecsökkent a 
parkerdei tó vízszintje

Többen aggodalmukat fejezték ki a Gyulaj Erdészeti és 
Vadászati Zrt. felé a tulajdonukban lévő Miklósvári-pi-
henőtó vízszint csökkenése kapcsán, ezért a Zrt. közle-
ményt adott ki a lakosság felé. 

Ebben tájékoztatják a jó szán-
dékú aggódókat, hogy a jelenle-
gi hosszan tartó csapadékmentes, 
rendkívüli aszályos hónapok és 
forró hetek hatására drasztikusan 
lecsökkent a tó vízszintje. Sajnos 
ez jelenleg általános probléma 
Magyarországon és Európában 
is. Európa egyes térségei kataszt-
rofális aszályhelyzetben vannak, 
a tavaknak, a folyóknak nincs 
vízutánpótlása. A Tolna megyei 
dombvidéken a felszíni szivárgó 
vizek megszűntek, a belső tavi 
források leálltak. A Gyulaj Zrt. 
több más tava is hasonló hely-
zetben van, mint a Miklósvári tó, 
sajnos a Tengelici parkerdőben a 
védett pihenőtó már teljesen ki-
száradt.
A Miklósvári tótól mintegy 2 
km-re található a Gyulaj Zrt. tu-
lajdonában egy hideg vizes kút. 

Egy árokrendszeren keresztül 
ebből a vízforrásból rendkívüli 
helyzetben már hónapok óta pó-
tolják – magas energia és egyéb 
költségekkel, ráfordításokkal – a 
tóból hiányzó, elpárolgó vizet, de 
nagyon lassú a visszatöltés fo-
lyamata a nagy távolság, a száraz 
talajban történő oldal irányú víz-
elszivárgás, és a kútból kitermel-
hető maximális vízhozam miatt 
– áll a tájékoztatásban. 
Felszólítják egyúttal azokat, akik 
valótlan információkat terjeszte-
nek a tóval kapcsolatosan, hogy 
hagyják abba álhírgyártó és ter-
jesztő tevékenységüket. Bízva 
a csapadékosabb időjárás meg-
érkezésében, reményeik szerint 
egy nagyobb csapadékmennyiség 
után helyreállhat a tó vízszintje 
– írta a Gyulaj Erdészeti és Va-
dászati Zrt.

Csapadékra vár a parkerdei tó is

Lengyel-magyar két jó barát…
Looking for our European 
identitiy – vagyis európai 
identitásunk nyomában – 
nem is lehetett volna talá-
lóbb címet adni ennek az 
Erasmus+ projektnek, hi-
szen Dél, Észak és Kelet ta-
lálkozott.

Fegyveresi Anikó

A lengyelek mindig is fontos alko-
tóelemek voltak és maradnak a ke-
let-európai térképen, ezért is tartjuk 
nagyon fontosnak, hogy ezekben a 
projektekben Európa különböző 
részeiből származzanak a partnerek, 
hiszen így lehet a gyerekek számára 
legjobban demonstrálni az európai 
sokszínűséget. 
A magyar és a lengyel együttműkö-
dés legendás, ezt bizonyítja az is, hogy 
a lengyel mobilitás nem úgy teljesült, 
ahogyan azt előre elterveztük, hanem 
csak a magyar delegáció vett részt raj-
ta. A többiek nem tudtak megjelenni, 
volt, akinek az akkor már zajló ukraj-
nai események jelentettek félelme-
tes akadályt, volt, aki már teljesítette 
a szükségesnek tartott mobilitásait, 
ezért maradt távol. A magyar csapat 
nem bánta meg, hogy elutazott. Vál-
tozatos programok, vendégszeretet, 
maradandó barátságok – ezek a ki-
fejezések jutnak eszünkbe ma is, ha 
visszagondolunk az ott eltöltött időre. 
Myslowice egy kisváros, éppen ezért 
számára is fontos, hogy minél többet 
megmutathasson magából az odaér-
kező vendégeknek.
A múzeumban, a családi napon, a 
projektmunkákon minden úgy si-
került, ahogyan elvárható volt. A 
Sziléziai legenda elnevezésű pro-
jektrész igazi kedvenccé vált, mert 
a közös munka valódi élményeket 
adott. Aztán másnap a Sziléziai 
Múzeumban megnézhettük, ho-
gyan is történt valójában mindaz, 
amit mi a képzeletünkre bíztunk. 
A város felfedezése itt is csapat-
játék keretein belül történt, ami ki-
váló módszer, hiszen így a gyerekek 
nemcsak a várost, hanem egymást is 
megismerik. A családi napok pedig 

mindig úgy zajlanak, hogy a fogadó 
család szervezi meg a külföldi gyere-
keknek, így ez kivétel nélkül minden 
esetben változatos és emlékezetes 
program.  Az iskolai workshopok a 
projekt célkitűzésének megfelelően 
az európai identitásra fektették a 
hangsúlyt, elvégre az a legfontosabb, 
hogy a nagy európai egységen belül 
minden nemzet egyszerre lehessen 
európai és őrizhesse meg azokat a 
sajátosságokat, amelyek annyira ér-
tékessé teszik.  A művészeti foglal-
kozások ahhoz is teret nyújtottak, 
hogy a tudás mellett a kreativitás is 
megnyilvánulhasson.  A közös ta-
nár-diák kirándulás Zabrze városába 
hozzájárult ahhoz, hogy a már meg-
lévő kötelékek megerősödjenek.

Ez a projekt lezárult, de nem árulok 
el nagy titkot, ha elmondom, hogy a 
következő tanévre is van egy nyertes 
projektünk, jelenleg annak a szerve-
zésén dolgozik Varga-Pintér Katalin 
projektvezető szakszerű irányításá-
val a maroknyi lelkes kis csapat. Az 
elkötelezett tanári gárda hitvallása 
ugyanis az, hogy minél több tanuló 
tapasztalhatja meg az Erasmus-pro-
jektek előnyeit, annál több szélesebb 
látókörű felnőtt emlékszik majd 
vissza szívesen a Bériben töltött idő-
re. 
Tehát a Tamási Táj oldalai nem ma-
radnak Erasmus-beszámolók nélkül 
a jövőben sem. Azoknak, akik rend-
szeresen követik írásainkat, üzenjük: 
októberben jelentkezünk! 

Ezúttal Lengyelországban jártak a gimisek


