
Sokat köszönhetünk első kirá-
lyunknak

A Tamási Lovas Napok szomba-
ti, utolsó futamát követően este 
kezdődött meg a Szent István 
napi megemlékezés a Túrmezei 
Erzsébet téren. A város polgár-
mestere, Porga Ferenc mondott 
ünnepi beszédet. 

 ¬ 2. oldal
Csökkent a betegforgalom a 
tavalyi évben

Dr. Kerekes László, a Dombó-
vári Szent Lukács Kórház fő-
igazgatója számolt be a tamási 
rendelőintézet működéséről a 
város képviselő-testületének. 

 ¬ 4. oldal
Itt az ITTT – ősszel is irány 
Tamási!

A tamási DámPont Látogató-
központban már elérhető az 
ITTT – Instant Túrák Tamási Tér-
ségében térségfelfedező pecsé-
telős program első füzete – év 
végéig pedig minden hónapban 
újabb füzetek, ezáltal újabb tér-
ségfelfedező programok válnak 
elérhetővé.

 ¬ 6. oldal
Az utóbbi öt év legtöbb indu-
lója volt idén a tamási lovas-
versenyen

A vegyes időjárási viszonyok 
ellenére sikeresen lezajlott a 
Tamási Lovas Napok kétnapos 
programja, a nagymúltú ver-
senyt idén 63. alkalommal ren-
dezték meg.

 ¬ 6. oldal

Óriási sikert aratott a Tamási Szüreti Napok első estéjén fellépő Neoton Família koncertje, Tamásiban még soha ennyien nem vettek 
részt koncerten, több ezer ember gyűlt össze a rendezvénytéren.                                                                                                                          3. oldal
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Több ezren buliztak együtt a Neoton Família sztárjaival
A tartalomból

Magas állami kitüntetést kapott a hivatal 
nyugalmazott munkatársa

Nemzeti ünnepünk alkal-
mából Magyarország köz-
társasági elnöke a köz-
igazgatásban végzett, több 
mint három évtizedes ki-
emelkedő szakmai mun-
kássága elismeréseként 
Magyar Ezüst Érdemkereszt 
kitüntetést adományozott 
Bodor Lászlóné, a Tolna 
Megyei Kormányhivatal 
Tamási Járási Hivatala nyu-
galmazott osztályvezetője 
részére.

Bodor Lászlóné 1990-től a Simon-
tornyai Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatalánál helyezkedett 
el szociális igazgatási ügyintézői 
munkakörben, később pedig az 
igazgatási csoport csoportvezetője 
lett. 2001-től okmányirodai ügy-
intézőként dolgozott tovább a hi-
vatalnál, 2011-től pedig ellátta az 
anyakönyvvezetői feladatokat is. 
A járási hivatalok megalakulásá-
val és a korábban önkormányzati 
hatáskörbe tartozó feladatoknak a 
fővárosi és megyei kormányhiva-
talokhoz kerülésével a Tolna Me-
gyei Kormányhivatal Tamási Járási 
Hivatalának személyi állományá-
ba került okmányirodai ügyintéző 
munkakörbe. 2017-ben áthelye-
zésre került a Fejér Megyei Kor-
mányhivatalhoz, ahol kormányab-
lak szakügyintézőként dolgozott 
tovább. 2017. szeptember 25-től 
ismét a Tolna Megyei Kormány-
hivatal Tamási Járási Hivatalánál 

kezdett dolgozni, ahol 2017. 
október 16. napjától ellátta, el-
látja a kormányablak osztályve-
zetői feladatokat. 
2013. január 1. óta kiemelkedő 
színvonalon látta, látja el az ok-
mányirodai, majd kormányablak 
ügyintézői feladatokat. Az ok-
mányirodai osztály felállítása-
kor a szakmai munka megszer-
vezésében, valamint a kollégák 
betanításában jelentős szerepet 
vállalt. Osztályvezetőként nagy 
hangsúlyt fektetett, fektet a ta-
mási és a simontornyai Kor-
mányablak szolgáltató jellegű 
működésének, szabályszerű és 
ügyfélközpontú feladatellát-
ásának megszervezésére. Veze-
tői feladatai mellett sokszor az 
osztály operatív feladatainak 
ellátásában is oroszlánrészt 
vállal. Személye garancia arra, 
hogy a Tamási Járási Hivatal 
Kormányablak Osztálya ma-
gas színvonalon, a jogszabályo-
kat maradéktalanul betartva, az 
ügyfelek általános megelégedé-
sével végezze munkáját.
Magas színvonalú feladatel-
látásáért, szakmai tevékeny-
ségéért Simontornya Város 
Önkormányzatának képviselő-
testülete 2010 júliusában „Az év 
közszolgálatáért” elismerésben 
részesítette, a közelmúltban pe-
dig a Magyar Ezüst Érdemke-
reszt kitüntetést adományozták 
számára, melyhez szívből gratu-
lálunk!

dr. Horváth Kálmán, Bodor Lászlóné és Gulyás Gergely

Göttlingerné Pintér Judit, dr. Horváth Kálmán és Bodor Lászlóné
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Tisztelt Lakosság! 

Felhívás a népszámlálással kapcsolatosan
2022-ben 16. alkalommal rendeznek Magyarország te-
rületén teljes körű népszámlálást. Ez egy olyan egyedül-
álló statisztikai adatfelvétel, amely egyidejűleg biztosítja 
a szükséges adatok teljességét és területi részletezett-
ségét. Az egyetlen olyan adatforrás, amely teljes körű 
képet nyújt a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

A népszámlálást megelőzően a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal (KSH) a 
népszámlálás részleteiről, a válasz-
adás módozatairól (pl. az online in-
ternetes kitöltéshez szükséges egye-
di azonosítóról) felkérő levelet fog 
küldeni valamennyi magyarországi 
címre. A felkérő levél nevet nem, 
csak címet tartalmaz, ezért a pontos 
felkérés érdekében elengedhetetlen, 
hogy a levelek a megfelelő címekre 
érkezzenek.
A postai kézbesítés minél pontosabb 
teljesítése érdekében kérjük a lakos-
ságot, hogy a házszámokat, illetve 
többlakásos épületek esetében az 
ajtószámot is pontosan tüntessék fel 
az épületeken és postaládákon.
Tamási Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének a közterületek 
elnevezéséről és az elnevezésük 
megváltoztatására irányuló kezde-
ményezésről, valamint a házszám-
megállapítás szabályairól szóló 
11/2014. (VIII. 29.) önkormányzati 
rendeletének 14.§-a értelmében az 
ingatlan tulajdonosának, kezelőjé-
nek, használójának a házszámot a 
közterületi telekhatártól mért 10 
méteren belül, 2-5 méter közötti 
magasságban, az épület közút felőli 
homlokzatán, vagy az ingatlan köz-
területi kerítésén (bejárati ajtón) úgy 

kell elhelyeznie, hogy a közterületről 
jól látható és olvasható legyen. 16. 
§ (1)-(2) bekezdés értelmében. Az 
ingatlan tulajdonosa saját költségén 
köteles kihelyezni illetve pótolni a 
hiányozó vagy az elavult házszám-
táblát. A nem valóságos állapotnak 
megfelelő, vagy nem megfelelő mó-
don kifüggesztett házszámtáblák 
lecserélésére és a 14. § előírásainak 
megfelelő valós számozású ház-
számtábla kihelyezésére a jegyző a 

tulajdonost (kezelőt, használót) kö-
telezi.
A népszámlálásra vonatkozó leg-
fontosabb szabályokat, beleértve a 
gyűjtendő adatok körét, a 2022. évi 
népszámlálásról  szóló 2018. évi CI. 
törvény (a továbbiakban: népszám-
lálási törvény) írja elő. A népszámlá-
lási törvény szerinti adatszolgáltatás 
– az egészségügyi állapotra, a fogya-
tékosságra, a vallásra, az anyanyelvre 
és a nemzetiségre vonatkozó adatkö-
rök kivételével – kötelező.
Kérjük, hogy segítse a számlálóbiz-
tosok munkáját, a népszámlálás sike-
res lebonyolítását!

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző, helyi népszámlálási felelős

Sokat köszönhetünk első királyunknak
A Tamási Lovas Napok szombati, utolsó futamát köve-
tően este kezdődött meg a Szent István napi megemlé-
kezés a Túrmezei Erzsébet téren. A város polgármestere, 
Porga Ferenc mondott ünnepi beszédet. 

- Első királyunk nélkül most, au-
gusztus 20-án nem állnánk itt, mert 
nem lenne olyan nép, olyan nemzet, 
olyan ország, hogy Magyarország. 
Kevés olyan uralkodónk volt, aki-
nek keze nyoma olyan mértékben 
rányomta a bélyegét a későbbi korok 
mindennapjaira, mint az övé – kezd-
te beszédét a polgármester. - Mit 
köszönhetünk még első királyunk-
nak? Felsorolni is nehéz lenne: neki 
köszönhetjük, hogy erős alapokra 
támaszkodva megélhettük a törté-
nelem nagy korszakait, beírhattuk 
nevünket a világ eseményeinek kró-
nikáiba, és egyedülálló értékeket ad-
hattunk az egyetemes kultúrának. 

Neki köszönhetjük azt is, hogy mély 
tragédiákat, súlyos veszteségeket is 
átvészeltünk, mert megtartott min-
ket az államalapítás tettének erköl-
cse és hite önmagunkban. De ha 
valakinek István királyról, a ma is 
népszerű rockoperának köszönhe-
tően „csak” Koppány vezér jut eszé-
be, az is több a semminél, főleg itt 
Tamásiban, ahol róla elnevezett 
folyó mentén élünk.  Szent István 
volt az, aki először felismerte, hogy 
akkor tud Magyarország erős, sike-
res és független lenni, ha a nyugati 
értékek és kapcsolatok elsődleges-
sége mellett békés viszonyt ápol a 
kelettel, és lehetőleg távol tartja azt 

határainktól. Szent István utódai kö-
zül azok voltak igazán nagy uralko-
dók, vagy kiemelkedő államférfiak, 
akik követni tudták ezt a külpolitikai 
irányvonalat. Persze, történelmünk-
ből tudjuk, hogy ez soha nem volt 
könnyű, különösen akkor, ha egy 
nagyhatalom annyira megerősödött, 
hogy felborult az egyensúly. Még 
nagyobb a baj, ha a felborult egyen-
súly háborúhoz vezet: annak a levét 
szinte mindig Közép-Európa itta 
meg. Mint ahogy ma is ez történik. 
Kelet-Közép-Európa akkor tudott 
fejlődni, erősödni, gazdagodni, ha 
béke volt. A háborúk az elmúlt 1000 
évben általában azt jelentették ne-
künk magyaroknak, hogy  meg kell 
védeni magunkat - és egyben Nyu-
gat-Európát is. Bizánctól, a török 
veszélytől, a bolsevizmustől. Ebben 
a harcban Európa nyugati fele vagy 
segített, vagy magunkra hagyott 
minket, de olyan is volt, hogy egy-
szerre harcoltunk két császár ellen. 
A háborúkat történelmünk során 
megszenvedtük, azokból a török ki-

űzése után soha nem kerültünk ki 
győztesen. A vége az lett, hogy vé-
gül a Nyugat az ország feldarabolá-
sával Magyarországot büntette meg 
Trianonban. Most nehéz idők jön-
nek, ezt mindannyian tudjuk. Hogy 
meddig tart a háború, azt megjósolni 
lehetetlen. Azt sem tudhatjuk, meg-
áll-e a front tőlünk keletre, netán 
Európa vagy a világ más részei is 

hadszíntérré változnak. A követ-
kezményeket már tapasztaljuk, las-
san saját bőrünkön is érezzük. A 20. 
század nagy háborúiból nem tudott 
kimaradni Magyarország! Ismerjük, 
tudjuk a fájdalmas következménye-
ket. Most ebből ki kell maradnunk, 
mert ez nemzeti érdekünk, és a józan 
ész is ezt diktálja. A mi dolgunk itt, 
Tamásiban, hogy legjobb tudásunk 
szerint tegyük a dolgunkat mert ez 
a város mi otthonunk, amely értel-
met ad létezésünknek. Azt kívánom, 
hogy ehhez a jövőben is legyen elég 
hitünk és erőnk. Erőt is hitet pedig 
leginkább államlapító királyunk tet-
teiből meríthetünk – hangzott el a 
város polgármesterének beszédében. 
A kenyérszentelés után a Pántlika 
Néptáncegyüttes műsorát nézhet-
ték meg a megemlékezők, majd este 
20 órától a Medinai Tamburazene-
kar koncertje zárta az ünnepséget.

Az új kenyeret is megáldották az ünnepségen

Vigyázzunk a Liget játszótér ivókútjára!
Szervezetünk számára veszélyes lehet a nagy hőség. 
Ilyenkor amellett, hogy árnyékot keresünk, ügyelünk 
a víz- és sópótlásra is. Vizet vásárolhatunk, de legjobb  
az, ha tiszta ivókútból származó vizet fogyasztunk.

A kút használata és a gyermekek arra ösztönzése, hogy igyanak belőle cu-
kortartalmú italok helyett, segítenek csökkenteni az elhízás szintjét.
Ennek segítése, biztosítása érdekében került kihelyezésre egy ivókút a Li-
get játszótér mellett. Ismert, hogy a köztéri kutak rendszeresen tisztításra 
szorulnak, hogy tiszták maradjanak. Viszont sajnálattal tapasztaljuk, hogy 
a játszótéren tartózkodó gyermekek az ivókutat telehordják homokkal, ami 
dugulást okoz. A vízszolgáltatónak és az önkormányzatnak nincs arra kapa-
citása, hogy a rendszeresen elvégzendő, kötelező feladatokon kívül a folya-
matosan bekövetkező, szándékosan előidézett hibák elhárításán dolgozzon.
Ezért tisztelettel kérjük a szülőket, hogy a játszótér használata esetén az ott 
tartózkodó gyermekekre ügyeljenek tőlük elvárható gondossággal!

Köszönettel: Tamási Város Önkormányzata

Képviselői ügyfélfogadás
Helyszín: Tamási Polgármesteri Hivatal Földszint 7. számú irodája 
(7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.)

2022.  SZEPTEMBER 15. (CSÜTÖRTÖK) 
10.00-11.00 DR. MOLNÁR ÉVA 

2022.  SZEPTEMBER 22. (CSÜTÖRTÖK) 
10.00-11.00 DR. SZATMÁRI LÁSZLÓ

2022.  SZEPTEMBER 29. (CSÜTÖRTÖK) 
10.00-11.00 GULYÁS TIBOR

2022.  OKTÓBER 6. (CSÜTÖRTÖK) 
10.00-11.00 GASPARICS LÁSZLÓ

2022.  OKTÓBER 13. (CSÜTÖRTÖK) 
10.00-11.00 FELLINGER KÁROLYNÉ 

2022.  OKTÓBER 20. (CSÜTÖRTÖK) 
10.00-11.00 BALASSA ZOLTÁN

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A Medinai Tamburazenekar adott koncertet
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Több ezren buliztak együtt a 
Neoton Família sztárjaival

Óriási sikert aratott a Tamási Szüreti Napok első estéjén fellépő Neoton Família kon-
certje, Tamásiban még soha ennyien nem vettek részt koncerten, több ezer ember 
gyűlt össze a rendezvénytéren. 

Az egyik legkedveltebb rendezvény 
a tamásiak körében a Szüreti Na-
pok, mely szeptember 9-én és 10-
én idén is remek hangulatban telt. 
Czink Judit, a szervező művelődé-
si központ igazgatója elmondta: az 
idei évben is folytatták azt a hagyo-
mányt, amit hat éve elkezdtek, ak-
kortól bővült ugyanis két naposra 
a rendezvény. Pénteken már dél-
utántól, estétől várták a látogató-
kat, méghozzá nem is akármilyen 
produkcióval: a Neoton Família 
koncertjét élvezhették több ezren 
a rendezvénytéren. - Tamásiban 
ennyien koncerten még soha nem 
voltak, nagyon jó volt látni a ha-
talmas tömeget, és nagyon jó volt 
hallani azt a zenét, amelyen nagyon 
sok korosztály felnőtt, a közönség 
együtt énekelte a dalokat az együt-
tessel – mondta Czink Judit. 
 – Amikor elterveztük hat éve, hogy 

egy ráhangoló péntekkel indítjuk a 
rendezvényt, akkor pont arra gon-
doltunk, ami most is megvalósult: 
baráti társaságok, családok, külön-
böző közösségek találkoztak a ren-
dezvénytéren, és a koncert után még 
sokáig beszélgettek, borozgattak, 
hiszen a kétnapos rendezvény egyik 
fontos célja a borkultúra fejleszté-
se. A kiváló pénteki hangulat után 
szombaton folytatódott a rendez-
vény, délután indult a hagyományos 
szüreti felvonulás a Kossuth tértől a 
Szabadság utcán át, ahol különbö-
ző helyszíneken különböző rövid 
kis produkciókat élvezhettek egy-
részt a menet résztvevői, másrészt 
azok, akik az út szélén állva nézték 
végig azokat. Visszatérve a térre 
a város két emblematikus ama-
tőr művészeti csoportja, a Tamási 
Koncert-fúvószenekar és a Pántlika 
Néptáncegyüttes várta a látogató-
kat. Nagy örömünkre az idei évben 
is sikerült olyan nem tamási együt-
teseket hívni, akik meghatározóak 

Tolna megyében: az egyik a Bátai 
Tamburazenekar, a másik pedig a 
Sióagárdi Hagyományőrző Együt-
tes, ők a menetben is részt vettek, 
és színpadi produkciókkal is meg-
örvendeztették a látogatókat. Este 
egy szintén nagyon jól ismert, sok 
évtizede működő zenekar, a La-
dánybene 27 adott egy remek kon-
certet, majd a Midnight Boogie 
zenekar egy fantasztikus hangulatú 
utcabállal zárta a kétnapos rendez-

vényt. Azt gondolom, hogy a jövőre 
nézve az idei fesztivált nehéz lesz 
überelni, hiszen elengedhetetlen 
egy olyan fellépő, aki több ezres tö-
meget vonz, ahogy történt ez most 
is. Nem biztos, hogy minden évben 
sort tudunk ilyenre keríteni, de nyil-
ván igyekszünk olyan programokat 
válogatni, amelyek sokak ízlésével 
megegyeznek, hogy ugyanolyan jó 
hangulatban tölthessük el jövőre is 
a Tamási Szüreti Napokat.

A rosé bor még mindig sláger
Tizenegy pincészet 42 bo-
rát hozta el Tamásiba a 
Tolna Borút Egyesület, kö-
zöttük a Tolnai és a Szek-
szárdi Borvidék legjobb-
jaival. 

Schrenk Tamás, a Tolnai Borút 
Egyesület elnöke elmondta, hogy 
még mindig nagyon szeretik és 
keresik az emberek a rosé borokat, 
így volt ez most is, de sok fogyott 
a fehér, a félédes és édes borok-
ból, a testes vörösborokból is. Van 
egy fogyasztói réteg, amely szere-
ti a kuriózumokat, azokat a testes 
vörösborokat, amelyek különleges-
ségnek számítanak. Egyértelmű 
fejlődés látszik a helyi borkultúrá-
ban, az emberek tudatosan jönnek, 
tudatosan kérik a száraz borokat, 
a vörösborokat, és tudják, hogy 
mit akarnak. – Amikor a borokat 
válogatjuk, mindenféleképpen a 
jó ár-érték arány határozza meg, 

hogy elhozzuk-e a rendezvényre, 
és az a szimpátia, amelyet a borász 
a borral és a vendégekkel szemben 
tanúsít – osztotta meg Schrenk 
Tamás. 
 – Mindenki jó bort állít elő, de az 

igazán jó szőlész-borász szerin-
tem az, aki él-hal a borért, szereti 

a vendégeket, nem árazza túl a bo-
rait, és remek bort készít, mert a 
szíve-lelke is benne van. A mosta-
ni rendezvénnyel elégedett vagyok, 
nagyon sokan voltak, nagyon sok 
bort kóstoltak az emberek, és jó 
érzés volt látni, hogy a borpavilon-
nál végig sor állt.

Tisztelt Tamásiak!

Takarékossági intézkedésekről 
döntött a képviselő-testület

Az utóbbi hónapokban elszabadult energiaárak a város 
költségvetésére aránytalanul nagy terhet rónak. A vá-
ros vezetése folyamatosan azon dolgozik, hogy meg-
birkózzunk a többszörösére növekedett áram és gáz 
árakkal. 

Az nem lehet kérdés, hogy – 
összhangban a kormányzati 
szándékkal – a nevelési, szociá-
lis, egészségügyi intézményein-
ket fűteni kell, fenn kell tartani, 
hogy az ott biztosított ellátás 
folyamatos legyen, ahogy a 
közétkeztetés is. Viszont ahogy 
az ember a saját háztartásában 
is, úgy a város működtetése so-
rán még inkább önmérsékletre, 
takarékosságra, racionális dön-
tésekre kell, hogy törekedjen. 
Városunkban a FIDESZ frak-
ció vezetése óta mindig is el-
sődleges szempont volt, hogy 
a település saját erőforrásaira 
alapozzon, használja ki az itt 
rejlő lehetőségeket, szolgálja 
ezzel az itt élők életét, szükség-
leteit. Ezen törekvés eddig is 
meghozta gyümölcsét, kedve-
zően fűthetjük intézményein-
ket a várost átszelő geotermi-

kus rendszernek köszönhetően, 
amelynek hatásfokát növeli a 
kapcsolódó biomassza üzem, 
intézményeink energiaellátását 
napelem rendszerrel optimali-
záljuk, közvilágítási rendsze-
rünk korszerűen szabályozható, 
intézményeink jelentős része 
hőszigetelt. Közszolgáltatá-
sainkat nagyrészt saját erőből 
oldjuk meg. A szomszédunk-
ban kirobbant háború okozta 
energiaválság következtében 
ezen eredmények még inkább 
felértékelődnek, mert nem egy-
szerűen arról van szó, hogy 
gazdaságosabban üzemelte-
tünk, hanem hogy tudunk üze-
meltetni, hogy vannak alter-
natív megoldásaink. Egy ilyen 
helyzetre nem lehet felkészülni 
maradéktalanul, azt kezelni le-
het és kell.

Ennek érdekében Tamási Város Önkormányzati Képvi-
selő-testülete 2022. szeptember 7-ei ülésén visszavoná-
sig a következő takarékossági intézkedéseket hozta:

1. A Tamási Aranyerdő Óvoda és 
Bölcsőde kiemelten fontos, hogy 
intézményében a működés folya-
matos legyen, bezárásra nem ke-
rülhet sor.

2. A Tamási Művelődési Köz-
pont működése 2022. november 
1. napjától a Zöld Pont Civilház-
ban folytatja működését, azzal, 
hogy a lehetőségekhez képest a 
székhelyintézményt eddig hasz-
náló civil szervezetek ott helyet 
kapjanak foglalkozásaik, rendez-
vényeik megtartásához.

3. A Könnyű László Városi 
Könyvtár intézményegység mű-
ködése 2022. október 15. napjától 
a gyermekkönyvtár helyiségben 
biztosított.

4. A Helytörténeti Gyűjtemény 
kiállításai fűtési szezonon kívül 
kerülnek megtartásra.

5. A Tamási Polgármesteri Hi-
vatalban az energiatakarékossá-
gi intézkedések megtételén túl 
a munkaidő kerüljön felülvizs-
gálatra oly módon, hogy a fűtési 
szezon azon időszakában, amikor 
a geotermikus fűtést gázenergiá-
val kell kiegészíteni a munkana-
pok száma csökkentésre kerüljön 
oly módon, hogy az előzetesen 
ledolgozásra kerüljön. A gyakor-
latban ezt azt jelenti, hogy a téli, 
leghidegebb időszakban, pénte-
kenként a hivatal zárva tart.

6. A DÁM Pont Látogatóköz-
pont nyitvatartási ideje csütör-
tök-vasárnap közötti napokra 
módosul.

7. A közvilágítási rendszer 24:00-
4:00 közötti időtartamban a 
legszükségesebb mértékig kor-
látozottan működik, azaz telje-
sítménye, fényereje lekorlátozásra 
kerül. A korlátozás az adott utca 
forgalmától függ. A kevésbé for-
galmas utcákban a közvilágítás 
fényerejét nagyobb mértékben 
csökkentjük.

8. Az intézmények hűtését és 
fűtését optimalizálni szükséges, 
azokat nem lehet 25C° alá hű-
teni és nem lehet 22C°-nál me-
legebbre fűteni (kivétel szociális 
intézmények, bölcsőde) és a hi-
deg-melegvíz ellátást lehetőség 
szerint mérsékelni kell.

9. A díszvilágítás lekapcsolásra 
kerül a Római Katolikus Temp-
lomon és a Szent Háromság té-
ren, az Adventi díszvilágítás idei 
évben elmarad.

10. Adventi ünnepekre kötött 
programok, rendezvények több-
sége lemondásra kerül.

11. Valamennyi intézmény eseté-
ben 2022. október 1. napjától lét-
számstop kerül elrendelésre.

12. Meg kell vizsgálni az önkor-
mányzat geotermikus rendszeré-
nek bővítését

13. Szociális Alap kerül létreho-
zásra Tamási Városért Közalapít-
vány közreműködésével.

Porga Ferenc
Tamási Város Polgármestere

Óriási sikere volt a zenekarnak

Sokan tartottak a felvonulókkal

Sokféle bort kóstolhattak a térre kilátogatók
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Száz kiló mézzel gazdagodott 
az óvoda

A Pannon Értéktár Zrt. mézzel, méhekkel kapcsolatos 
rajzpályázatot hirdetett óvodásoknak, Tehetsz méh 
többet! címmel. 

El sem tudjuk képzelni, milyen 
lenne az élet méhek nélkül, hi-
szen a beporzás miatt pótolhatat-
lan szerepet játszanak, nélkülük az 
ennivalók nagy része nem teremne 
meg. Védenünk kell őket, fel kell 
hívnunk a figyelmet arra, hogy mi-

lyen nagy veszélyben vannak. A Te-
hetsz méh többet! program ezért 
óvodai rajzpályázatot hirdetett 3-7 
éves kor közötti gyerekeknek, hogy 
saját eszközeikkel mutassák meg, 
milyen fontosak életükben a mé-
hek. Az óvodások egyénileg vagy 

csoportosan készíthettek rajzokat a 
pályázatra, három témában: méhek 
zümmögnek a kertünkben, szeret-
jük a mézet, vagy mi lenne velünk a 
méhek nélkül?
A pályázaton nyertes tíz szeren-
csés óvoda 2022-es mézfogyasz-
tását, egyenként 100–100 kilo-
gramm magyar termelői mézet 
a Tehetsz méh többet! program 
biztosítja. A rajzokat kiállítják 
a Magyar Természettudományi 
Múzeumban a nyertes óvodák és 
készítők nevének feltüntetésével, 
valamint bemutatják az Apáczai 
Tudástárában, és a kampány hon-
lapján, a www.tehetszmehtobbet.
hu oldalon. Rengeteg pályamű 
érkezett be, még a határainkon 
túli területekről is. Tíz első díjat 
osztottak ki, oklevelet és száz kiló 
mézet. Tolna megyéből is volt egy 
nyertes, a tamási Szent Balázs Ka-
tolikus Óvoda Szívecske csoportja 
egy méhviaszos, faleveles kollázs-
zsal nyert a pályázaton. Óvónő-
jük Cs. Mayer Katalin, az alkotó 
gyermekek Takács Blanka, Balogh 
Blanka és Lezsák Zsolt voltak. 

Csökkent a betegforgalom a tavalyi évben
Dr. Kerekes László, a Dombóvári Szent Lukács Kórház 
főigazgatója számolt be a tamási rendelőintézet műkö-
déséről a város képviselő-testületének. 

A főigazgató elmondta: a Tamá-
si dr. Várady János Rendelőintézet 
betegforgalma a 2019-es évhez ké-
pest 2020-ban jelentősen csökkent, a 
csökkenés a 2021-es évben kis mér-
tékben tovább fokozódott. A csök-
kenés alapvető oka a tavalyi év 4-5. 
hónapjáig tapasztalt súlyos járvány-
helyzet. A 2021-es évben nyáron, 
és a további hónapokban a beteg-
forgalom emelkedett, de összességé-
ben messze elmaradt a korábbi évek 
adataitól annak ellenére, hogy a jár-
vány harmadik, legsúlyosabb, illetve 
a negyedik hulláma miatt a járó-
beteg szakellátások szüneteltetésére 
vagy korlátozásokra a tavalyi évben 
nem került sor. A rendelőintézetben 
különösen a tavalyi év első félévében 
elsősorban a sürgős, nem halasztha-
tó esetek ellátása történt, telefonos 
konzultáció biztosítása mellett. 
A szakrendelések teljesítményének 
összesített adataiból látszik, hogy a 
labor, a röntgen, az ultrahang diag-
nosztika, a bőrgyógyászat emelkedő 
teljesítmény mutatott a tavalyi évben. 
A felnőtt pszichiátrián az új esetek 

vonatkozásban, a tüdőgyógyászaton, 
az onkológián és urológián jelentő-
sebb betegforgalom csökkenés volt 
2021-ben, utóbbi esetben a szakren-
delés átmeneti szüneteltetése miatt, 
mely 2021 decemberétől újra indult. 
A várakozási idők nagy 
eltéréseket mutatnak 
szakrendelésekként

Legmagasabb az ortopédián (14 és 
10 hét), a kardiológián és belgyó-
gyászaton (12 hét), a laboratórium-
ban 8 hét, a bőrgyógyászaton és a 
tüdőgyógyászaton 4 hét, a neuroló-
gián és az ultrahang diagnosztiká-
ban 3 hét, a nőgyógyászaton 2 hét, 
a szemészeten és fizioterápián egy 
hét a várakozási idő. A többi szak-
rendelésen nem kell várniuk a be-
tegeknek. 
Folyamatos az orvos-

hiány
A rendelőintézetben a járóbeteg 
szakellátások működtetését tovább-
ra is megnehezíti a folyamatosan 
fennálló orvoshiány. Az orvosok 

bármely okból történő kiesése el-
látási szünetekhez vezet, pótlások, 
helyettesítések szakember hiányá-
ban nem, vagy csak nehezen meg-
oldhatók, különösen váratlan, akut 
esetben. Dombóváron is hasonló a 
helyzet. Az urológiai szakrendelést 
dr. Sipos Béla újbóli munkába állá-
sával 2021 decemberétől ismét tud-
ják működtetni, a tüdőgyógyászat 
területén dr. Lévai Katalin 2021 au-
gusztus közepétől heti két szakren-
delést végez. A bőrgyógyászaton dr. 
Varga Tamás rendelési idejét meg-
emelték, így az ellátás nagyobb vá-
rakozási idő nélkül biztosítható. A 
reumatológiai szakrendelés tovább-
ra is csak Dombóváron elérhető. 
Pincehelyen a korábbi évekhez ha-
sonlóan már csak a belgyógyászat-
kardiológiai ellátás, és a laboratóri-
umban a vérvételi ellátás működik. 

Igyekeznek a szük-
séges fejlesztéseket 

megvalósítani
A tárgyi feltételek a szakmai mi-
nimum követelményeknek meg-
felelően biztosítottak a rendelő-
intézetben. A járóbeteg szakellátás 
műszer-eszköz igénye lényegesen 
elmarad a fekvőbeteg szakellátás 
igényeihez képest – ismertette a 
főigazgató. A magas költségigényű 
diagnosztikus ellátásokat centrali-
zálni szükséges a továbbiakban is. 
Mindenkori lehetőségek szerint, 
forrás esetén igyekeznek a szüksé-
ges fejlesztéseket megvalósítani. 
A hazai egészségügyi ellátórend-
szer működésében a legnagyobb 
kockázatot jelentő legfontosabb 
probléma továbbra is a humánerő-
forrás krízis, a növekvő orvoshiány, 
a romló korfa, melynek megoldása 
nélkül a kisebb kórházak és rende-
lőintézetek működése nehezen lesz 
fenntartható – összegzett dr. Kere-
kes László.

Főzőverseny is zajlott a 
Tolerancia Napon

Az idei évben augusztus 6-án immáron 24. alkalom-
mal rendezte meg a Tolerancia Napot Tamási Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata.

A remek hangulatú napon egyrészt 
a 11. Roma Ízek Bográcsmestere 
Főzőverseny zajlott, és természe-
tesen a színpad is megtelt fellé-

pőkkel. Roma hagyományőrző 
tánccsoportok műsorát láthat-
ták az érdeklődők, fellépett a 
Pári Aranyeső Tánccsoport, 
az Értényi Vadrózsák, az Úji-
regi Kiscsillagok, valamint a 
hagyományokhoz híven roma 
autentikus zenekarok kon-
certje is látható, hallható volt: 
fellépett az EtnoRom zenekar 
és a Kalle Lulugyi zenekar. Az 
est sztárvendége Gitano volt. 
Az esti órákat a hajnalig tar-
tó hagyományos bál zárta Pere 
és zenekarával, a rendezvényen 
körülbelül 700-800 mulatni 
vágyó vett részt. 

A főzőverseny eredményei: 
1. helyezett : Csáki Dzsennifer 
- gombócos káposztával

2. helyezett: Brandt Miklósné - 
sertés pörkölttel
3. helyezett: Orsós Józsefné Irma- 
babgulyással

A szorgos kezek munkájának rengeteg méz lett az eredménye

Idén is sok fellépő vett részt a rendez-
vényen
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Nyári napközis táborban vehettek 
részt a gyerekek 

A Család- és Gyermekjóléti 
Központ óvodai- és iskolai 
szociális segítői immáron 
másodjára pályáztak sike-
resen a nyári napközis Er-
zsébet tábor megszervezé-
sére. 

Kankainé Gergely Gabriella

A három turnusban összesen 72 
gyermek tölthetett el tartalmas és él-
ményekkel teli hetet a nyár folyamán. 
A pályázatnak köszönhetően a nap-
közis tábor díjmenetes volt, pusztán 
heti 500 forintos regisztrációs díjat 
kellett a szülőknek fizetniük. Ennek 
köszönhetően a rászoruló családok 
gyermekei olyan programokhoz ju-
tottak, amelyeket a szüleik – szerény 
anyagi helyzetük miatt – nem tud-
nának a gyermekük számára biztosí-
tani. A hátrányos helyzetű családok 
mellett a dolgozó szülők gyerme-
keinek is lehetőséget biztosítottunk 
a táborban való részvételre, ezzel is 
csökkentve a gyermekek nyári fel-
ügyeletének költségeit. A pályázat 
biztosította a gyermekek számára a 
napi négyszeri étkezést, a kirándulás, 
strandolás és egyéb programok költ-
ségeit, az eszközök beszerzését, illet-
ve a jégkrém- és gyümölcsvásárlást 
is. A tamási diákok mellett lehetősé-
get kaptak a táborozásra a közpon-
tunk ellátási területén élő családok 
is, mint pl.: a pári, fürgedi, ozorai 
gyermekek, akiknek a be-és haza-
utazását a községük önkormányzata 
biztosította, melyet ez úton is köszö-
nünk. 
A tábor helyszínét a Würtz Ádám 
Általános Iskola ingyenesen rendel-
kezésünkre bocsájtotta, mely nél-
kül a táborozást nem tudtuk volna 
megvalósítani.
A pályázat meghatározott 5 tema-
tikát, melyeknek maradéktalanul 
meg kellett valósulniuk. A pályá-
zat megírásánál az óvodai- és is-
kolai szociális segítők feladata az 

volt, hogy tartalommal töltsék meg 
ezeket a programelemeket. Az egy 
hét alatt mindegyik megvalósult, 
tartalmas és élményekkel teli elfog-
laltságot biztosítva ez által a gyer-
mekeknek.  
Az Önismeret, közösségépítés, kom-
petencia fejlesztés jegyében ismer-
kedő és csapatépítő jellegű játékokat 
játszottunk, a Sport és egészségtuda-
tos életmód keretében a gyerekek a 
különböző labdajátékok mellett meg-
ismerkedhettek Szőts Gábor négy-
szeres veterán grappling világbajnok 
vezetésével a birkózással is.  A Kör-
nyezettudatosság, környezetszépítés 
keretében látogatást tettünk a Hul-
ladékudvarba, a gyermekeknek itt 
lehetőségük volt bepillantást nyerni a 
szemetek elosztályozásába, megfelelő 
tárolásába annak érdekében, hogy ez 
a lehető legkisebb mértékben szeny-
nyezze a környezetünket. Poszpisch 
Péter kerületvezető vadász és Dömö-
tör Péter vadász előadást tartottak az 
erdei növény- és állatvilágról, a kör-
nyezetünk védelméről, illetve a gye-
rekek meghallgathatták Németh Bá-
lint erdőmérnököt a hazai és afrikai 
vadállatokról, az ember és környezet 
kapcsolatáról. 
A Művészeti nevelés, kézműves 
foglalkozás jegyében Kovácsné Bi-
czi Erika óvodapedagógus hangtál 
terápiás foglalkozást vezetett, mely 

a legtöbb gyermek számára újdon-
ság volt. A gyerekek által legjobban 
várt programelem a kirándulás volt, 
mely során elutaztunk a Katica ta-
nyára, ahol nagy részük még soha 
nem volt, így felejthetetlen élmény-
nyel gazdagodhattak.
A gyerekeknek továbbá lehetősé-
gük volt arra is, hogy Kovács Móni-
ka, a Vöröskereszt munkatársa által 
– térítésmentesen - szervezett be-
mutatón részt vegyenek, ahol meg-
tanulhatták a szakszerű elsősegély-
nyújtás mellett azt is, hogy hogyan 
hívjanak mentőt és szükség esetén 
hogyan kezdjék el az újraélesztést. 
Felajánlást kaptunk Péter Csabától 
is, a Tamási Polgárőr Egyesület el-
nökétől: az iskola udvarán, a tábor 
egyik napjára felállított közlekedési 
pályán a gyerekek megtanulhatták 
azt is, hogy hogyan lehet baleset-
mentesen közlekedni rollerrel, illet-
ve biciklivel. Az óvodai- és iskolai 
szociális segítők munkáját a köz-
pont kollégái és középiskolai ön-
kéntes diákok is segítették.
Tartalmas és élménydús 3 hetet 
zártak a Család- és Gyermekjólét 
Központ óvodai- és iskolai szociá-
lis segítői. Reméljük, hogy ezek az 
élmények minél tovább elkísérik a 
táborban résztvevő gyermekeket és 
jövőre – egy sikeres pályázat ered-
ményeként - újra találkozunk! 

Városok egymás vonzásában
Több mint húsz éve ren-
dezik meg évente a három 
testvérváros, Isernhagen 
(Németország), Suchy Las 
(Lengyelország) és Tamá-
si fiataljainak találkozóját. 
A járvány miatt sajnos ki-
maradt egy év, de idén már 
ismét találkozhattunk a né-
met és a lengyel ifjakkal. 

Fegyveresi Anikó

Ennek a találkozónak az a lénye-
ge, hogy minden évben másik or-
szág kerül sorra, amikor is házigaz-
da szerepben igyekszik változatos 
programokat szervezni és megmu-
tatni egy szeletet hazájából. 
Ebben az évben Magyarország volt 
a vendéglátó. Mivel mindig figye-
lembe vesszük partnereink kíván-
ságát, most az ország északkeleti 
részében volt a főhadiszállás, onnan 
szerveztünk kirándulásokat és rövi-
debb utakat. Nyíregyháza gyönyörű 
szép város, és – ez itt a reklám he-

lye – a szálláshelyünk, 
a Kemence Csárda és 
Panzió olyan színvo-
nalú fogadtatásban 
részesített bennün-
ket, hogy a külföldi 
vendégek nem győz-
tek elismerően bólo-
gatni, mi pedig azóta 
is emlegetjük a finom 
ételeket, a kényelmes 
szállást, és a tulajdo-
nos, valamint az ott 
dolgozók lebilincselő 
kedvességét, segítőkészségét.
Ilyen háttérrel minden nap lelkesen 
vetettük bele magunkat a progra-
mokba. Hajdúszoboszló strandja 
az Aquaparkkal, a debreceni Agó-
ra Élményközpont a Nagyerdőn, a 
belvárosi városnézés a cívis városban 
– beleszámítva az utcán közlekedő 
zongoristát - , majd a Sóstó Zoo (a 
nyíregyházi vadaspark) mind nagy-
szerű élményekkel járultak hozzá az 
itt eltöltött időhöz. 
A csúcsprogram minden bizonnyal 

a hortobágyi kocsikázás volt, mely-
nek során a szürkemarha, a rackajuh 
és a csárda mellett a csikósbemutató 
igazi pusztai hangulatot teremtett. 
Nagyban gondolkodtunk, így Ro-
mánia területére is átléptünk, 
meglátogattuk Érmihályfalvát. A 
határon egész sor meglepetés ért 
bennünket – nem mindegyik kelle-
mes -, de mára már ezek az emlékek 
is megszépülnek. 
Az utolsó nap is nagy dobást tarto-
gatott a résztvevők számára, hiszen 

a Kerekerdő Mese- és 
Élménypark egész dél-
előttre lefoglalta a tár-
saságot. A délután a hí-
res-neves Virágkarnevál  
jegyében telt, megnéztük 
a stadionban kiállított 
csodás virágkompozíci-
ókat, elkészültek a nél-
külözhetetlen fényképek, 
és még az ünnepi műsor 
egy részét is végigültük. 
A búcsú pillanatai min-

dig meghatóra sikerednek, ám 
most különösen intenzív lett, hi-
szen a magyar gyerekek megtaní-
tottak egy táncot a vendégeknek, 
és bizony, néha megremegett ke-
zünkben videózás közben a tele-
fon, amikor azt láttuk, hogy három 
nemzet együtt ropja a magyar dal-
lamokra.
Jövőre Németország vár bennün-
ket szeretettel, oda is ugyanolyan 
lelkesen készülünk, nyitottan az új 
élményekre.

Élményekkel gazdagon térhettek haza a gyerekek

Kutatás a magyarországi 55 év 
felettiek egészségi állapotáról 

és életminőségéről
A Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Transzdiszciplináris Kutatások In-
tézete információkat szeretne gyűj-
teni a magyarországi 55 év felettiek 
egészségi állapotáról és életminősé-
géről. Ehhez a tamásiak segítségét 
is kérik.
A Pécsi Tudományegyetem Álta-
lános Orvostudományi Karának 
Transzdiszciplináris Kutatások 
Intézete elkötelezett a társadalom 
számára hasznos több tudományág 
számára is értékes kutatások iránt. 
Az 55 év feletti korosztály mind 
Európa, mind pedig Magyarország 

számára nagyon fontos társadalmi 
és gazdasági jelentőséggel bír. Ku-
tatásukban a magyarországi 55 év 
felettiek egészségi állapotáról és 
életminőségéről szeretnének infor-
mációkat gyűjteni. A kérdőív telje-
sen anonim, nem tartalmaz sem-
milyen személyes, beazonosításra 
alkalmas adatot. A kutatók ezúton 
is kérik, hogy Önök is segítsék 
munkájukat, hogy a kérdőív minél 
több 55 év feletti lakoshoz eljus-
son, ezáltal minél szélesebb körű 
információkat kapjanak. A kérdőív 
a www.tamasi.hu oldalon érhető el.

Idén a magyarok fogadták külföldi vendégeiket

75 éves a Béri!
Ebben az évben Béri-évet hirdetünk.
Ünnepségsorozatunk első nagyszabású esemé-
nye 2022. október 22-én zajlik, kiállításmeg-
nyitó, flashmob, osztálytalálkozók, gálaműsor, 
este bál, felsorolni sem egyszerű, mi mindennel 
készülünk! 
Minden volt és jelenlegi Béris segítségére számítunk, az információkért 
figyeljék iskolánk Facebook-oldalát! Amennyiben támogatni szeretné 
az eseményt, megteheti a Tamási Gimnáziumért Közalapítvány révén. 
Számlaszám: 11746029-20016935, OTP Bank. 
Jöjjenek el hozzánk, ünnepeljünk együtt! 
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Az utóbbi öt év legtöbb indulója volt idén 
a tamási lovasversenyen

A vegyes időjárási viszonyok ellenére sikeresen lezajlott 
a Tamási Lovas Napok kétnapos programja, a nagymúl-
tú versenyt idén 63. alkalommal rendezték meg.

Zavartalanul sikerült megrendezni 
a Tamási Lovas Napok mindkét 
versenynapját. Bár néha egy-egy 
futó zápor végigvonult a pályán, de 
nagyobb vihar, ami miatt a futamo-
kat le kellett volna állítani, nem volt 
– tájékoztatta a TEOL-t Szarka 

Ferenc. A verseny szakmai szerve-
zője, a Horseman Lovassport Egye-
sület elnöke elmondta, az elmúlt öt 
évben most álltak rajthoz a legtöb-
ben mindkét szakágban, a koráb-
bi 170-180 fős létszámhoz képest 
idén a két nap alatt 207 indulójuk 

volt díjugratásban. A fogathajtáson 
szombaton 16, vasárnap pedig 21 
hajtó vett részt. A verseny végül a 
hét legjobb fogathajtó között dőlt 
el. Bár az eső miatt kicsit nehe-
zebben indult szombaton a verseny 
kísérőrendezvénye, a kirakodóvásár 
és olyan is akadt, aki reménytelen-
nek látva a helyzet, ki sem nyitott, 
szép számú látogató fordult meg a 
két nap alatt a tamási lovaspályán: 
az ülőhelyek 60 százalékát elfog-
lalták a nézők – mondta Szarka 
Ferenc. Mint megtudtuk, a jelen-
lévők nagyon jól érezték magukat, 
kiválóan szórakoztak annak ellené-
re is, hogy a támogatások csökkené-
se miatt idén kissé szűkült a keret, 
a korábban rendelkezésükre álló 
anyagi forrásoknak idén csupán a 
kétharmadából tudtak gazdálkodni. 
Emiatt valamelyest kevesebb volt a 
show műsor, lovas rodeo, -bemuta-
tó, lovas cirkuszi mutatvány, amely 
talán még több civil, a látványosság 
miatt idelátogató nézőt vonzha-
tott volna. Szakmai szempontból 
viszont az indulók száma miatt je-
lentős siker volt a 63. Tamási Lovas 
Napok – tette hozzá.

Itt az ITTT – ősszel is irány Tamási!
Augusztus közepétől a ta-
mási DámPont Látogató-
központban már elérhető 
az ITTT – Instant Túrák Ta-
mási Térségében térség-
felfedező pecsételős prog-
ram első füzete – év végéig 
pedig minden hónapban 
újabb füzetek, ezáltal újabb 
térségfelfedező programok 
válnak elérhetővé. 

A fantasztikus természeti környe-
zetben található Tolna megyei kis-

város, amely az elmúlt évtizedekben 
elsősorban a gyógyvizes fürdője mi-
att volt népszerű, az elmúlt időszak-
ban új, elsősorban aktív- és ökotu-
risztikai programokkal bővítette a 
kínálatát – most pedig a térség ki-
emelt látnivalóival közös térségfel-
fedező programot indít. 
A térségfelfedező programok túra-
füzetei a DámPont Látogatóköz-
pontban vásárolhatóak meg, amely 
egyben pecsételő pont is, amennyi-
ben túránkat az épületben található 
kiállítás felfedezésével kezdjük, de 

a programban részt vesz a simon-
tornyai vár, az ozorai várkastély és 
a tamási fürdő is. Az egyes túrafü-

zetekhez kapcsolódó pecséteket egy 
éven belül kell összegyűjteni, így 
nem okoz gondot, ha egy-egy hosz-
szú hétvégébe nem fér bele minden 
túrapont felkeresése – a füzetek-
ben található kuponok pedig arra 
is lehetőséget biztosítanak, hogy 
olcsóbban foglaljunk szállást a pe-
csétgyűjtő kirándulások alkalmával. 
Az ITTT indulásához kapcsoló-
dóan elkészült a térség új turisztikai 
weboldala is. A visittamasi.hu olda-
lon nemcsak az ITTT túrákról és 
programhelyszínekről találunk meg 

minden információt, de a térség 
látnivalóiról, programjairól és szál-
lásairól is olvashatunk. A honlapról 
letölthető az Aktív Magyarország 
Digitális Vándor mobil alkalmazá-
sa is, amelyben a Dámok dobogása 
digitális ösvényt választva páratlan 
kalandok során fedezhetjük fel Ta-
mási látnivalóit.  
Bővebb infó az ITTT-ről: https://
www.visittamasi.hu/i-t-t-t-ins-
tant-turak-tamasi-tersegeben/
Bővebb infó Tamási és térsége látni-
valóiról: www.visittamasi.hu 

Stollberg - Egy csodás hely csodás emberekkel
Tamási németországi testvérvárosában, Stollbergben 
vendégeskedtek a vályis diákok és kísérő tanáraik. Pin-
tér Lili, 12. SZA osztályos tanuló írt élménybeszámolót a 
nagyszerű napokról. 

A Vályi parkolóját au-
gusztus 2-án reggel 
8-kor hagytuk el, elkez-
dődött az utazás. Több 
szempontból is rend-
hagyóként kell jelle-
meznem ezt a stollbergi 
kalandot: nem sokan, 
csupán 6 diák és két 
tanárnő vágtunk neki 
kisbusszal az útnak, mit 
sem sejtve arról, hogy 
milyen élménydús programsoro-
zatban lesz részünk. Szlovákián és 
Csehországon keresztül gurultunk 
be Stollberg egy kis részére, Thal-
heim-ba, a Tabakstanne gyerek-
táborba. Mikor francia testvéreink 
is megérkeztek, kezdetét vette a 
megismerkedés; az esti bemutat-
kozós játékok által jobban megis-
mertük egymást. A programokba 
nemzeti estek is voltak beépítve: 
vacsi után a csapatok prezentáci-
ójára került sor, mely során min-
denki bemutatta hazája természeti 
kincseit, tájait, kulturális értékeit és 

tradícióit. Mi, magyarok kóstolóval 
(Pick szalámi, Szatmári szilvalek-
vár) is készültünk, de vittünk ma-
gunkkal Rubik kockát is! A néme-
tek bemutatták nekünk a mirhást 
- faszénből készült illatosítót -, sőt 
az egyik délután mi is készítettünk. 
A franciák pedig tesztkérdések, já-
tékos versenyfeladatok keretében 
ismertették meg országukat. Nem 
volt olyan nap, hogy ne éreztük 
volna jól magunkat, volt íjászat, 
kvadozás, strandolás. Elmentünk 
Chemnitzbe is erdei vasutazni, fel-
vonóval „hegyet másztunk”, majd 

csigákkal lecsúsztunk egyenként, 
mint a madár, úgy siklottunk több 
méter magasban! Egyik nap kreati-
vitást fejlesztő trónépítő versenyen 

vettünk részt, aznap este egy 
blues koncertre is elmentünk. 
Megemlíteném még a Chem-
nitz-i Régészeti Múzeumot is, 
ahol a délelőttöt töltöttük, majd 
az egész délutánt végig lézer-
harcoltuk egy kiadós ebéd után. 
Voltunk minidiszkóban is, ahol 
(alkoholmentes) koktélok kós-
tolhattunk. Végig ugráltuk a 
Jump House-t, megjártuk Lip-
csét is, megnéztük a Napóleo-

ni háborús emlékművet a maga 
364 lépcsőjével, és sétáltunk a vá-
rosban. Az utolsó napon kaland-
parkoztunk, saját mintával ellá-
tott tesizsákokat kreáltunk, majd 
este a tábortűz melegében adtuk 
át mindenkinek a búcsúajándékot. 
Engem személy szerint teljesen 
lenyűgözött ez a hét, a közösség 
kedvessége és befogadókészsége, 
Németország szépsége és a progra-
mok teljessége. 
Remélem, újra látjuk egymást az új 
barátokkal, és egyszer visszatérhe-
tek még Stollbergbe, erre a csodás 
helyre!

A vályis diákok és kísérőik

Sokan látogattak ki az idei rendezvényre
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Németh Miklós 1951 – 2022 emlékére
Családja, tanítványai, kollégái, labdarúgók, szurkolók, 
sportbarátok, ismerősök emlékeznek rá. Németh Miklós 
Tamásiban született és nevelkedett középiskolás koráig, 
majd a Pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett földrajz – 
testnevelés szakos tanári diplomát.

Labdarúgóedző édesapja korán 
felismerte fia jó adottságait és fut-
ball tehetségét. Már fiatal korában 
kiemelkedett társai közül ideális 
testalkatával, jó izomzatával. Is-
kolai szinten talaj és szertornában 
gyakorlati bemutatókat tarthatott. 
Nagyon szeretett focizni, minden 
lehetőséget megragadott a játék-
ra, a foci volt a mindene. Édesapja 
fegyelmezett játékost nevelt belő-
le. Imádott dekázni, a dekázó ver-
senyeket rendszeresen megnyerte 
Tamásiban. A felnőtt csapatba is 
hamar beilleszkedett, Fornád NB-
III-as csapatának meghatározó 
játékosa volt. Szakmai körökben 
többen felfigyeltek magas fokú 
labdabiztonságára, játékintelligen-
ciájára, pontos passzaira és sajátos 
látásmódjára a pályán. Társai fel-

néztek rá, az ellenfél játékosai is 
tisztelték gólerős játékát. Rendkí-
vüli lehetőség adódott számára: a 
Fradi csapata játékosai közé hívta. 
A mai sportviszonyokkal szemben 
a régi időben nehezebb volt egy 
NB-I-es csapat látókörébe kerül-
ni vidékről. Azonban édesapja nem 
tanácsolta számára a fővárosi pati-
nás klubot.
A futballszakmai feljebbjutása ér-
dekében a Szekszárdi Dózsa NB-I 
B-s csapatában folytatta a pályáját. 
Könnyen alkalmazkodott játékos 
társaihoz, egyre jobb technikai tu-
dást szerzett, fejjel és lábbal ügye-
sebbé vált. Teszler Vendel, a labda-
rúgás szakmai igazgatója szerint 
társai közül gólerősségével tűnt ki, 
csendes, szerény, sportszerű játékos 
volt.

Testnevelő tanári ál-
lást Dombóváron 
kapott a Gárdonyi 
Géza sporttagozatos 
iskolában, a DMSC 
NB-III csapatába 
focizhatott tovább. 
Testnevelő-edzőként 
itt érte el legnagyobb 
sikerét az Országos 
Úttörő - Olimpia 
döntőjében 3. helye-
zést szerzett a labda-
rúgócsapat. Nagyon 
büszke volt tanítvá-
nyaira. Alkalmanként 
megyei szervezésű iskolai tornaver-
senyeken pontozó bíróként is tevé-
kenykedett.
Aktív labdarúgópályájának befeje-
zése után hazaköltözött Tamásiba. 
Először az 518. Ipari Szakmun-
kásképző Iskolában, majd a Béri 
Balogh Ádám Gimnáziumban he-
lyezkedett el testnevelőként. Iparis 
tanárként imádták a diákok és kol-
légái, szigorú volt, de igazságos. A 

téli hónapokban jég-
pályát alakított ki az 
iskola udvarán, ezzel 
próbált enyhíteni az 
iskola nehéz sport-
körülményein. Di-
ákjait rendszeresen 
vitte különféle sport-
versenyekre, pl. Vasas 
Kupákra. Felejthe-
tetlenek a tanár-diák 
focimeccsek, melye-
ken magabiztos volt 
és technikás, tekin-
télyt parancsolt a pá-
lyán.

Testnevelő tanárként a labdarúgás 
mellett több sportágban is szerepet 
vállalt, Dombóváron és Tamásiban 
úszásoktatással foglalkozott még. 
Tamásiban a helyi korosztályos lab-
darúgókat folyamatosan képezte, 
edzette. Miklós játéktudása és lab-
darúgás iránti alázata hétről hétre 
csalogatóvá vált a szurkolók köré-
ben, többen az ő személye miatt jár-
tak mérkőzésre. Pályafutása során 

rendkívül sok focitornán vett részt, 
mint játékos, mint edző s számtalan 
kupával, éremmel tért haza. Kiváló 
labdarúgó pályafutása a kezdetektől 
fogva szülei, majd családja támoga-
tásával valósulhatott meg. Halála 
előtt még részt vehetett édesapjáról 
elnevezett tamási város sporttelep 
névadó ünnepségén. 
Közvetlensége, embersége tette kü-
lönlegesebbé személyét. Nyugdíjas 
éveiben, a háttérben is figyelemmel 
kísérte szeretett sportágát, a labda-
rúgást. A családi hagyományokat 
tovább folytatta, jó szőlősgazda hí-
rében is állt, többször nyert Tamási-
ban borversenyt. 1998-ban Tamási 
Város Testneveléséért és Sportjáért 
elismerésben részesült. A tamási 
labdarúgás történetének talán Né-
meth Miklós volt a „legtehetsége-
sebb” játékosa. Tamási, Tolna me-
gye meghatározó sportegyéniségévé 
vált.
Emlékét tisztelettel megőrizzük.

dr. Savanyúné Turbók Mária
nyugdíjas testnevelő tanár, sportbarát

3D HDHIAA Íjászvilágbajnokságon 
jártak a versenyzők

A szlovéniai Mokrice-ben 
zajlott megmérettetésen a 
Tamási Íjász Egyesületből 
hárman képviseltették ma-
gukat. 

Gutheil György Marcell mini HU 
csigás kategóriában, Németh Ró-
bert fiatal felnőtt HU csigás ka-
tegóriában, míg Németh István 
veterán PB-HB tradicionális ka-
tegóriában indult. 
A versenyen 12 ország közel 400 
versenyzője vett részt, Magyaror-
szágról 78 íjász érkezett. 
A három nap összeredménye alap-

ján alakultak ki a végső sorrendek. 
A fiatalok eredményhirdetése 
péntek este volt, ahol a tamásiak 
közül két fiatal is felállhatott a do-

bogóra. 
Németh István szombaton külön 
döntőt lőtt, ahol megőrizte máso-
dik helyét.

Futballaugusztus 
Őszi szezonkezdet, játékos mozgások
Újabb nehéz nyári felkészülésén van túl megye I-es csa-
patunk. Az előző szezonban megkezdett fiatalítás to-
vábbra is csapatunk fő jellemzője maradt. 

Az U19-es csapat megszűnése miatt 
még több saját nevelésű játékos ke-
rült a felnőtt csapatba, és lép pályára 
az ősszel. Őket egészíthetik ki azon 
játékosok, akik az ősz folyamán új 
igazolásként segítik a Tamásit, azaz: 
Juhász Dániel (a Koppányvölgye 
FC-ből), egy régi játékosunk, akit 
nem kell külön bemutatni szurko-
lóinknak: Hegedüs Dávid, valamint 
Török Dávid (a Balatoni Vasasból) 
és Kovács Levente (a Balatonend-
rédi Haladásból). Természetesen a 
csapat gerince a rutinos játékosokkal 
(Kis T., Orosz Á., Bognár F., Papp 
G.,) továbbra is adott. Az edzőmér-

kőzések (1 győzelem, 2 vereség) ta-
pasztalatai alapján nehéz szezon elé 
néz a Pintér Attila és Yondo Yvan 
edzőpárosunk. Sajnos két vereség-
gel (a Dombóvártól 7-0, a Bátaszék-
től 4-0) kezdte az idényt csapatunk 
- ennél csak jobb lehet a folytatás. 
U16-os fiataljaink szeptember 9-én a 
Bölcske ellen kezdtek 17 órától, míg 
az U13-as korosztály Paksra utazott, 
szintén 9-én. Megye II-es csapatunk 
szeptember 4-én Magyarkeszin 
kezdte a harmadik osztály Nyugati 
csoportjának küzdelmeit.

Tamási 2009 FC

Aranyos tanévkezdés
Az Aranyszarvas KHSE a 
2022/23-as tanévet szep-
tember 6-án kedden kezd-
te meg gyermek és felnőtt 
csoportjai számára. Azok 
a gyerekek, akik ebben a 
tanévben érkeznek harc-
művészeti iskolánkba kedd 
és csütörtöki napokon tud-
nak a 17:15-kor kezdődő 
gyerekedzéseinkre becsat-
lakozni. 

Kőváry Réka

A hozzánk járó gyerekek a tavalyi 
tanévet egy évzáró versennyel zár-
ták, ahol összemérhették tudásukat 
korosztályuk tagjaival. A jól sikerült 
családias hangulatú rendezvényről 
minden gyermek éremmel a nyaká-
ban térhetett haza és a júliusi nagy 
meleg ellenére a szülők is teljes oda-
adással szurkolták végig a mérkőzé-
seket. 
Harcművészeti iskolánk alapelve, 
hogy minden egyes gyermek fej-
lődését önmagához képest mérjük. 
Szerencsésnek mondhatjuk ma-
gunkat abból a szempontból, hogy 
az általunk végzett mozgásforma 

testalkattól független, épp csak 
az egyéni adottságok differenciált 
kiaknázása szükséges ahhoz, hogy 
végül minden hozzánk járó gyer-
mek sikerélménnyel térjen haza 
edzéseinkről, kitartóan elvégzett 
munkájáért cserébe. Edzéseinken 
játékos formában nagy intenzivitá-
sú kardió mozgást végeznek a gye-
rekek, melynek nagy az egész napos 
iskolai foglalkozások után az egész-
ségmegőrző szerepe. 

Felnőttek és középiskolások kedd 
és csütörtöki napokon a 18:00-tól 
crossfit csoportunkhoz, 19:00-tól 
pedig jiu jitsu csoportunhoz tudnak 
csatlakozni. 
Az egyesület szakmai programját a 
Tamási Sportok Házában a Nem-
zeti Együttműködési Alap és a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tá-
mogatásával valósítja meg. 
Szeretettel várunk mindenkit szülő 
és gyerekbarát edzéseinken!

Összemérték tudásukat a fiatalok

Hárman képviselték az egyesületet a megmérettetésen
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Kitüntetést vehettek 
át a dolgozók

Az Országos Magyar Vadászkamara rendezésében au-
gusztus 20-án, a Megyei Vadásznap „Vadászati Idény-
nyitó” ünnepségén, Hubertus Kereszt ezüst fokozatban 
részesültek a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. dolgozói.

Bölcskei Gábor, a 
Gyulaj Erdészeti 
és Vadászati Zrt. 
Pincehelyi Erdé-
szet, kerületveze-
tő vadásza: 20 éve 
kerületvezető va-
dász a Pincehelyi 
Erdészet belecs-
kai kerületében, 
amit pedánsan, 
a kétkezi mun-
kát megbecsülve 
és azt gyakorol-
va tart karban, jó 
gazda módjára. 
Kerületén belül 
a vad mozgásának ismerete min-
dig naprakész, profizmusának és 
jó vendégkezelésének köszönhe-
tően számos vadászvendég vissza-
járó vendéggé vált.  Fábián Béla, a 
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. 
Hőgyészi Erdészet, kerületvezető 
erdész-vadásza: 46 éve végzi lelki-
ismeretesen kerületvezető erdész-
vadász feladatait a Gyulaj Erdészeti 
és Vadászati Zrt. Hőgyészi Erdé-
szeténél. A hivatása szeretetét az 
is igazolja, hogy mindkét fiát erre 
a pályára ösztönözte. A majdnem 
fél évszázados szakmai pályafutása 
alatt,  mint elhivatott erdész, vad-
gazda és vadász sokat tett a Gyulaj 
Erdészeti és Vadászati Zrt.  szlo-

genjévé vált erdő- és vad harmóni-
ájának biztosításáért.  Poszpis Péter, 
a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. 
Tamási Erdészet, kerületvezető va-
dásza: 13 éve kerületvezető vadász 
a Tamási Erdészet Kisdádi kerüle-
tében. Munkáját a nagyfokú elhi-
vatottság és a hivatás szeretete jel-
lemzi. A rábízott vadászterületre és 
vadállományra jó gazdaként tekint, 
tárgyi tudását és szakmai tapasz-
talatát ennek rendeli alá.  A vad-
állomány kezelésében, az élőhely-
fejlesztésben és a vadásztatás során 
egyaránt kiemelkedő teljesítményt 
nyújt, a hozzá szakmai gyakorlatra 
érkező hallgatókkal, tanulókkal so-
kat foglalkozik.

A sisaktól az orgonáig megújul 
a tamási templom

Megkezdik a tamási temp-
lom és plébánia felújítását.

A csaknem 550 milliós kormányza-
ti támogatást már tavaly elnyerték. 
Az előkészítés során kiválasztották 
a kivitelezőt – egy bonyhádi céget 
–, és tisztázták a munka menetét, a 
kifizetések ütemezését. A toronysi-
saktól az orgonáig minden megújul. 
Ez utóbbira negyvenmilliót költe-
nek. 
Csibi Imre plébános elmondta: a 
bádogozási és külső-belső festési 
munkák mellett külön tétel a temp-
lom padjainak, illetve külső szob-
rainak restaurálása. A mennyezeti 
festményekkel is lesz dolguk bőven 
a szakembereknek, mert azok az 
épület mozgása miatt repedezettek. 
A plébánián tetőcserét végeznek, 
hőszigetelő burkolattal és új nyílás-

zárókkal látják el a paplakot, és ter-
vezik a gázkazán áthelyezését. Az 
épületgépészeti egyeztetések még 
nem értek véget. A templomban 
padlófűtést szeretnének, de külön-
böző megfontolások miatt elkép-
zelhető, hogy más megoldás mellett 
döntenek. A kivitelezés főleg az ap-
rólékos restaurálások miatt hosszú 
időt fog igénybe venni.

Nemes cél miatt 
szakították meg 
a nyári szünetet 
a béris diákok

Immáron két éve folya-
matosan szépül az az in-
tézmény Gyulajon, amely 
a hátrányos helyzetű 
gyerekek esélyeinek nö-
velését hivatott ellátni.

Tolna megyében az egyetlen 
ilyen célú intézmény megszépí-
téséhez most a tamási gimná-
zium négy diákja is hozzájárult. 
Amikor először szóba került, 
nem is volt kérdés, hogy a tamá-
si könyvtárban elkészített rajzfal 
mintájára valami hasonló megol-
dással szeretnék feldobni "apra-
jafalva" közösségi helyiségét. Az 
óvoda előtt álló picik kedvenc 
meséiből választották ki a té-
mát, és az ötletelés után pár nap-
pal meg is kezdődött az amatőr 
művészet. Fontos szempont ins-
pirálta az alkotókat: megtudták, 
valójában mennyire fontos ezek-
nek a gyerekeknek, hogy szép 
környezetben legyenek, hiszen 
a három vagy több generációs 
mélyszegénységben élő szüleik-
nek nincs lehetőségük akár még 
a faluból is kimenni, így sokszor 
itt látnak először mesekönyvet, 
vagy bizonyos játékokat. A mun-
ka során a piciket is bevonták az 
alkotásba, ezzel is ösztönözve a 
közös munkára őket a közösség 
érdekében, így a kézlenyomatuk-
kal ők is hozzájárultak a végered-
ményhez. A siker nem maradt 
el: kicsik és nagyok egyformán 
örültek az új, vidám falnak.

A tamási piactéren 
toboroztak

A Tamási Rendőrkapitányság munkatársai augusztus 
18-án a városi piactéren toborozták a szerződéses ha-
tárvadászokat. Az érdeklődők tájékoztatást kaphat-
tak a szerződéses határvadásznak történő jelentkezés 
feltételeiről, a felvételi eljárásáról és a leendő szolgá-
lati feladatokról is. 

A rendőrség munkatársai az ér-
deklődők részére megadták a 
szükséges felvilágosítást, illetve 
átadták a jelentkezési egységcso-
magot. A határvadászképzéssel 
kapcsolatban online az alábbi lin-
ken informálódhatnak: https://
www.police.hu/szerzodeses-ha-
tarvadasz-kepzes
A Legyél Te is Rendőr Facebook 
oldalon folyamatosan frissülő 
tartalmak segítik a leendő határ-
vadászokat abban, hogy minél 
szélesebb körben megismerked-

hessenek a határvadász hivatással.
Tolna megyében a képzésekkel 
kapcsolatban a 06-74/501-100 
(3264-es melléken), vagy a 06-20-
287-8683-as számon, munkaidő-
ben a Humánigazgatási Szolgálat 
munkatársai adnak felvilágosítást. 
Elektronikus úton a bohmr@tol-
na.police.hu, vagy a karrier@tol-
na.police.hu – címeken lehet ér-
deklődni.
Az érdeklődők a városi rendőr-
kapitányságokon is kérhetnek tá-
jékoztatást.

Poszpis Péternek gratulálnak

A diákok egyik munkája

Az érdeklődők prospektusokat is kaptak


