
Lezárult a Tiszta Porta Virágos 
Kert program

A város önkormányzata idén is 
meghirdette a „Tiszta Porta Vi-
rágos Kert” elnevezésű progra-
mot, melynek keretében közel 
négyezer ingatlant tekintettek 
meg. 

 ¬ 4. oldal
Vendégek látogattak az 
Aranyerdő Óvodába és Böl-
csődébe

Kedves vendégeket köszönt-
hettek szeptember 9-én a Ta-
mási Aranyerdő Óvodában és 
Bölcsődében: Tamási város 
testvértelepüléseiről érkeztek 
látogatók. 

 ¬ 6. oldal
Janikovszky Éva emlékkiállí-
tás nyílt a tamási könyvtárban 

Szeptember végéig az írónő 
személyes tárgyai és könyvei 
töltötték meg a könyvtár olva-
sótermét, melyet kíváncsian lá-
togattak az olvasók. 

 ¬ 5. oldal
Elfoglalták az iskolát

Tavaly jól sikerült, jó fogadta-
tásra talált, ezért a Tolna Me-
gyei Szakképzési Centrumhoz 
tartozó nyolc iskolában idén is 
iskolafoglaló projekthéttel in-
dult a tanév.

 ¬ 6. oldal

Az Alzheimer-kór világnapja szeptember 21-e. Ezen a napon világszerte megemlékeznek a demenciában érintett embertársainkról, 
ahogy tették ezt idén Tamásiban is.                                                                                                                                                                                      3. oldal
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Zenével és tánccal a demencia ellenA tartalomból

A helyi termék mindig érték
Az idei évben is megren-
dezték a Közfoglalkoztatási 
Kiállítás – Térségi Termék-
börzét, melyre a Tamási 
járásból érkeztek települé-
sek, hogy bemutassák helyi 
termékeik kínálatát, vala-
mint bepillantást nyújtsa-
nak az önkormányzatok 
értékteremtő tevékenysé-
gébe. 

Az érdeklődők a művelődési köz-
pont előtti rendezvénytéren fel-
állított standoknál tekinthették 
meg szeptember 15-én annak a 
munkának az eredményét, melyet 
az önkormányzatok végeznek köz-
foglalkoztatási programjaik kere-
tében. A kiállító települések kö-
zött volt Fürged, Keszőhidegkút, 
Magyarkeszi, Nagyszokoly, Ozora, 
Simontornya, Szárazd, Tamási és 
Udvari.
Porga Ferenc polgármester meg-

nyitó beszédében elmondta: 2014 
óta minden évben megrendezik 
a termékbörzét. Az idei évben a 
körülmények kicsit megváltoztak, 
nehezedtek, ezért külső forrásra, 
támogatásra nem számíthattak. 
Az önkormányzatok egy részével 

azt a döntést hozták, hogy enélkül 
is megrendezik a kiállítást, nem 
szerették volna, ha a hagyomány 
megszakad. - A közfoglalkoztatá-
si programban továbbra is komoly 
érték van, jó néhány településen 
helyi alapanyagokból helyi termé-

keket tudnak előállítani. Akadnak 
olyan települések is, ahol keve-
sebb a közfoglalkoztatott, ám ez is 
örömteli hír, hiszen nagyon sokan 
találtak maguknak az elsődleges 
munkaerőpiacon munkahelyet, és 
ennek a programnak ez is volt a 
célja. Akik még mindig a közfog-
lalkoztatásban dolgoznak, azoknak 
a munkája itt most látható, kézzel 
fogható, kóstolható, példaértékű az 
a tevékenység, amit ennek a prog-
ramnak a keretében továbbra is 
végeznek. A beszerzett eszközök, 
tárgyak, és a tapasztalatok is ott 
maradnak, ahol foglalkoznak ve-
lük, ezek pedig mind-mind a tele-
pülés fejlődését, jövőjét szolgálják 
– mondta a polgármester.
A délelőtt során a települések ál-
tal feldíszített standoknál lekváro-
kat, mézeket, péksüteményeket is 
lehetett kóstolni, számos helyben 
készült termékkel várták a térre lá-
togatókat.

A standoknál kóstolóval is várták az érdeklődőket

Egészségesebb ivóvíz folyik hamarosan a csapokból
A négy települést érintő, KEHOP-2.1.2-15-2016-00001 
azonosítószámú, Észak és Közép Dunántúli Ivóvízmi-
nőség-javító Program 1. (ÉKDU 1.) elnevezésű projekt 
keretében, európai uniós és hazai források felhasználá-
sával valósul meg több komplex ivóvízminőség-javító 
beruházás a DRV Zrt. által üzemeltetett rendszerek kö-
zül Tamási városának vízmű telepén. 

A szóban forgó telepen az újonnan 
létesülő vízkezelő gépházakban a mai 
kor színvonalának megfelelő új szűrés 
technológiák kerülnek megépítésre, 
melyek segítségével a városban szol-
gáltatott ivóvíz a hatósági előírások-
nak megfelelő minőségű lesz.
A beruházás megelőztével a város-

ban az ivóvíz több komponense is 
meghaladta az előírt határértéket. 
Azért, hogy a határértéknek meg-
felelő ivóvizet lehessen biztosí-
tani, a meglévő vízműtelepen új 
vízkezelő berendezések telepítése 
valósult meg. A rendszeren történő 
ivóvízminőség-javító KEHOP-fej-

lesztésnek köszönhetően a projekt-
területen élőknek egészségesebb, a 
szigorú határértékeknek is mara-
déktalanul megfelelő ivóvizet tud 
majd a DRV Zrt. szolgáltatni. Ezú-
ton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
a projekt végén a megfelelő labo-
ratóriumi vizsgálati eredmények 
birtokában a kivitelező meg fogja 
keresni az NSZSZ (Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szerv) területi 
illetékes képviselőjét, hogy engedé-
lyezze a projekt lezárását, amennyi-
ben a szolgáltatott víz a 201/2001. 
kormányrendelet előírásai szerint 
ivóvíznek minősül, és biztonsággal 

fogyasztható.
Az új tisztítás technológiák beüze-
melését követően megtörténik majd 
a fő ivóvíz vezetékek mechanikai 
tisztítása és átmosatása. A mosatá-
si időszakban az érintett szakaszok, 
utcák külön kiértesítést kapnak. A 
munkálatok átmeneti, enyhe nyo-
máscsökkenéssel, vízzavarosodással 
járhatnak. Az új tisztítás technoló-
gia hatósági határértékeknek meg-
felelő ivóvizet fog biztosítani a la-
kosok számára, mely ivóvíz az eddig 
fogyasztott ivóvízhez képest élveze-
ti szempontból (pl. íz) változást fog 
mutatni.
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Nehéz idők elé néz Tamási városa is
Több más önkormányzathoz hasonlóan kényszerű lépéseket kell meghoznia Tamási-
nak is a háború és az Európát sújtó energiaválság miatt. Az Európai Unió elhibázott 
szankciós politikája az egekbe emelte az villamos áram és a gáz árát. Porga Ferenc 
polgármester válaszolt a legfontosabb kérdésekre.

 – A válság nem egyformán érint 
mindenkit, a kormány az átlag alatt 
fogyasztókat megvédi az áremelések 
hatásaitól, az átlag felett fogyasz-
tó családokat is óvja azzal, hogy 
„csupán” kétszeres villanyáram- és 
hétszeres gázdíjat kell fizetniük az 
ennél is lényegesen magasabb pia-
ci árak helyett. Az önkormányzat 
viszont a gáz és az áram esetében 
tíz- tizenkétszeres árra számíthat. 
Ez azt jelenti, hogy ezután egy-két 
hónap alatt kell kifizetnünk annyit, 
mint korábban egy év alatt – ma-
gyarázta a polgármester. - Egészen 
pontos számokat még mindig nem 
látunk, de az előzetes számítások 
szerint - csak ebben az évben - vil-
lamos áram és a gáz esetében kb. 
300 milliós kiadással számolhatunk, 
ami három-négyszeres a korábbi 
összegnek, úgy, hogy a város helyi 
adóbevétele éves szinten 600 millió 
forint. Ebből még számos felada-
tot kell ellátnunk a városüzemel-
tetéstől a bölcsőde fenntartásán át, 
a gyermekétkeztetés biztosításáig. 
Még hosszasan sorolhatnám, mire 
kell(ene), kell és lehetne fordítani 
ezt a bevételi forrást. Ha ezt mind 
energiaszámlákra kell költenünk, a 
jövőben a város működése ellehe-
tetlenül.
• Mennyire tudott előre gondol-
kodni az önkormányzat?
 – A nehéz helyzet mellett szeren-

csére az elmúlt években ez sikerült, 
ami most a hasonló méretű telepü-
lésekhez képest kedvezőbb helyze-
tet teremt. Az, hogy önellátó, fenn-
tartható várost építünk, nem csak 
üres frázis volt Tamásiban. 2015 
óta geotermikus energiával, vagyis 
47 ˇC-os termálvízzel fűtjük a köz-
épületeink többségét. Ez a jelenlegi 
helyzeteben óriási érték, ráadásul a 
geotermikus fűtésre lehetőségünk 
van biomassza kazánnal (fa aprít-
ékkal) rásegíteni a leghidegebb 
időszakokban. Célunk, hogy ezek-
ben az épületekben, ahol lehet, tel-
jesen kiváltsuk, vagy a lehető leg-
kisebb mértékűre minimalizáljuk 
a gázfűtést. Sokat segít a jelenlegi 
helyzetben, hogy középületeink 
többsége komplex energetikai fel-
újításon esett át. Ez többek között 
fűtéskorszerűsítést, hőszigetelést 
és a nyílászárók cseréjét jelentet-
te. A felújított, illetve új épületeink 
többségének villanyáram ellátását 
napelemek segítik. A közvilágítá-
si rendszerünk országos szinten is 
a legkorszerűbbek közé tartozik, a 
lámpatestek fényereje egyenként 
szabályozható.
• Várható külső segítség?
 – Nem lehet várni, amíg megérke-

zik a külső segítség, hanem azonnal 
be kell avatkozni. A takarékossági 
program első lépéseiről már szep-
temberben döntött a képviselő-
testület. Spórolnunk kell, mert egy 
önkormányzat nem mehet csődbe. 
Mi, városvezetők, a polgármesteri 
hivatal a bevont szakemberekkel 
közösen az elmúlt heteket legin-
kább azzal töltöttük, hogy felmér-
tük és rangsoroltuk saját feladatain-
kat. Prioritási sorrendet állítottunk 

fel. Kiemelten fontos feladatok, 
mint a bölcsőde és az óvoda mű-
ködtetése vagy az idősek ellátása 
semmiben nem szenvedhet hiányt. 
Működnie kell a közétkeztetésnek 
(gyermek-és szociális étkeztetés), a 
szociális ellátásoknak, a hivatalnak. 
Ahhoz, hogy ezek az intézmények 
a hidegebb időszakban is működ-
jenek, fűteni, világítani, az elekt-
romos berendezéseket működtetni 
kell. A bölcsődésben, az óvodában, 
a szociális intézményünkben nem 
határoztuk meg, hogy hány fok-
nak kell lenni, de a gyerekek és az 
idősek nem fázhatnak. Itt jegyzem 
meg, hogy az iskolák működtetője 
nem az önkormányzat. Biztos va-
gyok abban, hogy a fenntartók itt is 
a lehető legnagyobb gondossággal 
járnak el. 
Ebben a helyzetben arra törekszünk, 
hogy  megtartsuk a munkahelyeket, 
és ne kelljen senkit elbocsátani. 
Létszámstoppot hirdettünk, de ha 
a helyzet netán súlyosbodik, előfor-
dulhatnak kényszerű személyi dön-
tések is.  Egyelőre annyit mondha-
tok: próbálunk értelmes feladatot 
adni minden dolgozónknak. Egy 
bezárt intézményben is van munka, 
a Covid-időszak lezárási idejéből 
származó példák pedig azt is meg-
mutatták, hogy a sport- és kultu-
rális intézményeknél dolgozók ho-
gyan vehetnek részt például az idős 
emberek ellátásában. Ehhez hason-
ló megoldásokat igyekszünk most is 
kitalálni.
A feladat az, hogy kevesebbet fo-
gyasszunk, a legnagyobb fogyasz-
tást jelentő téli időszakban, ezért:
- áthelyezzük, átszervezzük no-
vember 1-től a művelődési köz-
pont működését, a kisebb, jóval 
energiatakarékosabban működtet-
hető Zöld Pont és Civil Házba. Itt 
a programok, kisebb rendezvények 
többsége - a színháztermi előadáso-
kat leszámítva – megtartható, meg-
szervezhető
- a Kultúrák Házában a helytörté-
neti gyűjteményt a téli időszakban 
szüneteltetjük 
- a könyvtárban a gyermek-könyv-
tári részt fűtjük csak, a nyitvatartási 
időt csökkentjük
- a Dám Pont Látogatóközpontot 
november 7-től március 14-ig be-
zárjuk, az épületben található öko 
büfé üzemeltetéséről a bérlő dönt
- a Sportok Háza abban az esetben 
fog működni, ha az épület téli üze-
meltetésének teljes rezsi költségét a 
bérlők vállalni tudják. Az egyezte-
tések folyamatban vannak
- a polgármesteri hivatalban a mun-
karend átszervezésre került, hogy a 
téli szünetben és a pénteki napokon 
zárva tarthasson. 
- a közvilágitás kapcsán a lámpák 
fényereje csökkentésre került, az 
utcák forgalmának függvényében. 
Teljes lekapcsolást a kisebb forgal-
mú utcákban egylőre nem terve-
zünk
- a posta épületében található Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ át-
menetileg a Rákóczi u. 1-be helyezi 
át a működését. A teljes alapellátást 

továbbra is biztosítjuk, az idősek 
napközijével együtt
- létrehozunk egy pénzügyi alapot a 
nehéz helyzetbe került családok tá-
mogatása céljából
- karácsonyi díszvilágítás az idei 
évben a Túrmezei teret leszámítva 
nem lesz. 
Úgy tervezzük, hogy megtartjuk 
a karácsonyi vásárt, nem akar-
juk a tamásiak örömét elrontani, 
ugyanakkor egy kicsit más lesz, 
mint korábban. Helyi amatőr mű-
vészeti csoportokkal kerül meg-
rendezésre mind a négy adventi 
hétvége.
• Hogy érintik a változások a kü-
lönböző beruházásokat?
 – A város az elmúlt évtizedben 

folyamatosan és dinamikusan fej-
lődött. Átadásra került az új böl-
csődei épületrész, a Sportok Háza, 
a Zöld Pont és Civil Ház. Számos 
közterület, játszótér, út, járda került 
felújítására. A város ipaterületein 
elhelyezkedő cégek, vállalkozások 
folyamatosan bővítettek, fejlesz-
tettek. Az önkormányzat iparűzési 
adóbevétele folyamatosan növeke-
dett. Ezt a folyamatot a COVID-
járvány sem tudta félbeszakítani. A 
mostani helyzet azonban a pandé-
miás időszaknál sokkal súlyosabb. 
A jelenlegi helyzetben a tervezett 
nagy projektjeink is halasztás-
ra kerülnek. A tanuszoda építése, 
a gimnázium bővítése (Katolikus 
Negyed), a régi fürdő és a polgár-
mesteri hivatal felújítása is halasz-
tásra kerül.
Abban bízunk, hogy a válság nem 
tart örökké, és ezek a projektek, ha 
késve is, de megvalósíthatók 
lesznek. A tervek elkészültek, a 
közbeszerzéseket lefolytatjuk, 
várhatóan néhány héten belül 
lezárásra is kerülnek. Ha - és 
amennyiben - javul a helyzet, 
jövő év október-novemberig 
még van remény a kivitelezés 
elindítására. 
A fürdőről a következő lap-
számban külön fogok nyilat-
kozni. A képviselő-testület 
októberben hoz döntést, attól 
függően, hogy a folyamatban 
lévő közbeszerzési eljárás ho-
gyan zárul. Egy dolog biztos: 
a jelenleg üzemeltető Aquap-
lus Kft-nek december 31-ig 
lejár a szerződése, a jövő évtől 
nem üzemeltet tovább. Január 
1-től nagy valószínűséggel az 
önkormányzat egyik cége fog-
ja átvenni a fürdőt. Amellett, 
hogy most a válságot a lehe-
tő legkisebb vesztességgel kell 
menedzselnünk, már a mostani 
helyzetben arra kell készül-
nünk, hogy ha a normalizáló-
dik a helyzet, a város azonnal 
startolni tudjon.
Ezért is döntött úgy a képvi-
selő-testület, hogy megépítésre 
kerül a volt laktanya területén a 
munkásszálló, mert a helyi gaz-
dasági szereplőket ezzel előny-
höz tudjuk juttatni. Ez a pro-
jekt egyébként hazai forrásra 
épülő, megkezdett beruházás-

nak számít, ezért nem került befa-
gyasztásra. Csakúgy, mint a szenny-
víztelep bővítését célzó beruházás 
sem,   amely a város és a szomszé-
dos két kisebb település szennyvízét 
is kezelni tudja. A projekt azért is 
fontos a városnak, mert lehetőséget 
ad az üdülőterület és néhány külte-
rületi városrész bevonására is. 
Bízunk abban, hogy a TOP+-os 
források segítségével támogatáshoz 
jutunk, melyből többek között a vá-
ros társasházi lakóövezeteit szeret-
nénk fejleszteni, otthonossá, rende-
zettebbé tenni.
• A már megkezdett beruházáso-
kat befejezik?

 – Természetesen igen, és szeren-
csére több ilyen is van. A külterü-
leti lakott helyek ivóvízhálózatá-
nak kiépítése az év végén zárul, a 
város több, olyan külterületi lakott 
városrésze jut egészséges ivóvíz-

hez, ahol korábban nem volt ve-
zetékes hálózat. Közel 400 lakos, 
200 háztartás érintett a projekt-
ben. A külterületek közül Ador-
ján-Újtelepen, Kosbán, Tuskóson 
és Újvárhegyen már rá lehet kötni 
az új hálózatra. Adorjánpusztán, 
Öreghenyén év végéig elkészül a 
rendszer. Hamarosan zárul az ivó-
vízminőség-javító program is, ok-
tóber közepétől már próbaüzemre 
kerülhet sor.
Bár most a megszokásainkon több 
ponton is változtatni kell, ami 
számos kellemetlenséget okoz, 
mégis azt gondolom, ha néhány 
év múlva visszatekintünk, és azt 
mondhatjuk, hogy itt, Kelet-Kö-
zép-Európában a szomszédban 
lezajló háborút ennyivel átvészel-
tük, akkor nagyon boldogok le-
szünk. Köszönöm minden tamási 
lakos megértését és türelmét! 

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

OKTÓBER 13. (CSÜTÖRTÖK) 
10.00-11.00 FELLINGER KÁROLYNÉ 

OKTÓBER 20. (CSÜTÖRTÖK) 
10.00-11.00 BALASSA ZOLTÁN 

OKTÓBER 27. (CSÜTÖRTÖK) 
10.00-11.00 DR. MOLNÁR ÉVA

NOVEMBER 3. (CSÜTÖRTÖK)
10.00-11.00 DR. SZATMÁRI LÁSZLÓ

NOVEMBER 10. (CSÜTÖRTÖK) 
10.00-11.00 GASPARICS LÁSZLÓ 

NOVEMBER 17. (CSÜTÖRTÖK) 
10.00-11.00 GULYÁS TIBOR

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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Zenével és tánccal a demencia ellen
Az Alzheimer-kór világnapja szeptember 21-e. Ezen a napon világszerte megemlékez-
nek a demenciában érintett embertársainkról, ahogy tették ezt idén Tamásiban is. 

Minden év szeptember 
21-én emberek tömegei 
vesznek részt olyan ese-
ményeken, amelyek se-
gítségével felhívhatják a 
figyelmet az Alzheimer 
Világnapra, és kifejez-
hetik szolidaritásukat 
a globális ügy mellett. 
A „Táncoljunk együtt a 
demenciával élőkért!”or-
szágos flashmob kam-
pányhoz idén is számos 
település csatlakozott, 
köztük Tamási is. Gyu-
ricza Istvánné Aranka 
szenior örömtánc oktató 
vezetésével szeptember 
22-én a Túrmezei téren 
gyűltek össze a tánco-
sok, hogy meghatározott 
koreográfia szerint be-
tekintést engedjenek az 
arra járóknak a szenior 
örömtáncba. - A rendez-
vényünk nagyon jól sikerült, a ven-
dég csoportjaink is nagyon jól érez-
ték magukat – osztotta meg velünk 
Gyuricza Istvánné. - Vendégeink 
voltak dombóvári, gyönki, kaposvá-
ri és környéki, valamint pécsváradi 
örömtánc csoportok, és természe-
tesen itt voltak a hőgyészi és tamá-
si csoport tagjai is, így összesen 70 
szenior örömtáncos töltötte meg a 

rendezvényteret. Oktató társaim-
mal együtt könnyebb táncokat pró-
báltunk választani, hogy minden-
ki sikerélménnyel térhessen haza, 
körtáncokra és páros körtáncokra, 
könnyebb kontratáncokra esett a 
választásunk. Úgy érzem, értékes 
napot zártunk!
Ez a fajta tánc egy forradalmian új 
közösségi táncforma, mely az idő-

södő ember szervezetéhez illesz-
kedő kíméletes sporttevékenység. 
A tánclépések elsajátítása mindkét 
agyfélteke működését ösztönzi, fej-
leszti a koncentrációt, az emlékező-
képességet és a vizuális memóriát, 
javítja a ritmus-és az egyensúlyér-
zéket, valamint növeli az improvi-
zációs és az alkalmazkodóképessé-
get is.

A bölcsivel ismerkedhettek a legkisebbek
A megszokottnál is népe-
sebb volt játszóudvarunk 
szeptember 6-án délután. 
A 2022-2023-as nevelési- 
gondozási évre beiratkozó 
közel 30 kisgyermek és szü-
leik, testvéreik barátkoztak 
a legkisebbek intézményé-
vel – a bölcsődével. 

Dr. Bakóné Deák Zsuzsanna

Előkerültek a homokozó, kirakó 
és építő játékaink, ki-ki kedvére 
válogathatott a kismotorok, fűnyí-
rók, babakocsik közül. A bátrab-

bak egyensúlyozhattak 
a forgó tölcsérben, fél-
hengeren, vödröcské-
ken. Az „örökmozgók” a 
csúszdáknál, mászókánál, 
babaházaknál ügyesked-
hettek. Választhattak a 
gyerekek, hogy a mese-
könyv nézegető asztalnál, 
kreatív festős-ragasztós-
rajzolós asztalnál vagy a 
hangszeres-zenélős asz-
talnál játszanak. Mind-
eközben a szülők és dol-
gozók is beszélgettek, 
ismerkedtek egymással.  

A kisgyermekek nagyon élvezték 
a délutánt. Vidám játszótéri ese-
ményként élték meg, többen közü-
lük nem akartak hazamenni, néme-
lyiküknél még pityergés is volt az 
elköszönésénél. Megismerték leen-
dő közösségüket, majdani csoport-
társaikat. Így a későbbiekben már a 
számukra sem lesz teljesen idegen 
a környezet, ahol majd a minden-
napjaikat töltik. Megtapasztalták 
a felfedezés örömét, amiről aztán 
otthon lehet beszélgetni. Bízunk 
benne, hogy a közösen megélt első 
benyomások, élmények segíteni 
fognak majd a beilleszkedésben.

Új tag foglal helyet 
a bizottságban

Új tagként, de a várost jól ismerő polgárként kezdte 
meg a munkát Szemlédy-Regős Ákos a Pénzügyi, Vá-
rosfejlesztési- és Idegenforgalmi Bizottságban.

Szemlédy-Regős Ákos gyermek- 
és diákéveit egyaránt Tamásiban 
töltötte. A várossal a kapcsola-
ta sohasem szakadt meg, hiszen 
édesanyja és nagyszülei az ’50-es 
évek óta itt éltek. Tamási mindig 
is fontos volt számukra, ez a tele-
pülés jelentette a Regős családnak 
az ’50-es évek viszontagságai után 
az újrakezdés alapját. Nagyapja, 
dr. Regős Ferenc a város köztisz-
teletben álló fogorvosa volt több 
mint 35 éven keresztül, édesanyja, 
Regős Anikó működtette a város 
első „maszek” ajándékboltját, a 
Dám Souvenir-t. - Én a városból 
a főiskolás évek alatt elkerültem, 
ezt az időszakot Veszprémben töl-
töttem, majd a 2000-es évek ele-
jén Siófokon az érdeklődésemnek 
és régi vágyamnak megfelelően 
hajózással kezdtem foglalkozni 
– osztotta meg lapunkkal Szem-
lédy-Regős Ákos. - Üzlettársam-
mal 2005-ben hajózási társaságot 
alapítottunk, a vállalkozást hosszú 
évek szívós munkájával fejlesztet-
tük. Törökországból Siófokra hoz-
tunk egy kétárbócos vitorláshajót, 
gyakorlatilag ezzel a hajóval kezd-
tük meg a szélesebb spektrumú 
turisztikai szolgáltatást. Jelenleg a 
mi tulajdonunkban van a Balaton 
legnagyobb magánhajózási társa-
sága, 5 személyszállító hajóval és 8 
vitorlás kishajóval. Évente ötven-
ezer vendéget utaztatunk az egy-
ségeinken, sok száz rendezvényt 
tartunk cégeknek, magánszemé-
lyeknek. A régi családi ház mindig 
is az otthont jelentette számomra, 
így sokat látogattam haza Tamá-
siba. Közel egy évvel ezelőtt azt 
a döntést hoztuk a feleségemmel, 
hogy a gyermekeink számára az 
ideális választás az, ha az óvodai 
éveiket Tamásiban folytatják, így 
életvitelszerűen már itt tartózko-
dunk. A hajózás miatt a nyári idő-
szakban a figyelmem természete-
sen a vállalkozáson van, ám az év 
másik felében - amikor a háttér-
munka és az értékesítés zajlik – ez 
nem igényel siófoki jelenlétet, te-
hát inkább Tamásiban vagyok. Az 
itteni városvezetéshez szoros is-
mertség fűz, polgármester úrral jó 
barátságot ápolok, melynek gyö-

kerei még a diákéveinkre nyúlnak 
vissza. Emiatt is örültem a tőle 
érkezett felkérésnek, hogy vál-
laljak részt a város bizottságában 
munkájában. Az idegenforgalom 
területén elég sokat dolgoztam, 
és sok tapasztalattal rendelkezem, 
azt gondolom, ez javára válhat Ta-
másinak is. Most mindannyian 
látjuk, hogy egy borúsabb időszak 
következik, senki sem tudja, hogy 
a lehetőségeknek mi szab majd 
gátat, de ambíciók kell, hogy le-
gyenek, hiszen ha az élet visszatér 
a normál kerékvágásba, tudni kell 
honnan elindulni. A turizmus-
ban eddig elvégzett munkám az, 
ami nekem hitet ad, egyfajta visz-
szajelzést, hogy érdemes ebben a 
bizottságban feladatot vállalnom. 
Tekintve, hogy szinte a semmiből 
hoztunk létre egy Siófok turisz-
tikai palettáján meghatározó vál-
lalkozást, meggyőződésem, hogy 
egy tudatos építkezéssel – és egy 
olyan emberrel, aki alapvetően az 
üzleti világban mozgott - egy ön-
kormányzat is csak nyerhet. Azt a 
fajta tudatosságot, mellyel a saját 
vállalkozásunkban is működünk, 
egy egész város turizmusára is rá 
lehet húzni, és ez mindenképpen 
előnyt jelent majd Tamásinak. Vá-
rom a közös munkát a bizottság 
többi tagjával, bízva a jó együtt-
működésben, remélve, hogy hasz-
nos munkát tudunk majd végezni 
az itt élők megelégedésére. 

Népszámlálással kapcsolatos tájékoztató
Tájékoztatom a Tisztelt La-
kosságot, hogy október 
1-jén, szombaton megkez-
dődött a népszámlálás, és 
egészen november 28-ig 
tart majd. 

A kérdőíveket háromféle módon 
tölthetik ki:
- Október 1. és 16. között önál-
lóan, online lehet kitölteni a kérdő-
íveket (belepes.nepszamlalas2022.
hu). A KSH által kézbesített le-
vél tartalmazza a belépőkódot. 
- Október 17. és november 20. kö-

zött számlálóbiztosok keresik fel 
azokat a háztartásokat, amelyek ok-
tóber 16-ig nem töltötték ki online 
a kérdőívet.
- November 21. és 28. között a te-
lepülés jegyzőjénél tehetnek eleget 
adatszolgáltatási kötelezettségük-
nek azok, akik november 20-ig ezt 
nem tették meg.
Mindazok, akik október 1-16. kö-
zött online kitöltik a népszámlálási 
kérdőívet, nyereményjátékban ve-
hetnek részt! Ehhez nem kell mást 
tenniük, mint a kérdőív végén, a be-
küldést megelőzően regisztrálni a 
nyereményjátékra.
A KSH az online kitöltés időszaka 
alatt, tehát október 1−16. között, 
naponta 5 db egyenként 100 000 
Ft értékű általános felhasználású 
vásárlási utalványt sorsol ki a kér-
dőívet kitöltő és nyereményjátékra 
regisztrált háztartások között. 

A népszámlálási törvény értelmé-
ben az adatszolgáltatás kötelező.
A számlálóbiztosok névsora a www.
tamasi.hu oldalon elérhető. 
Amennyiben informatikai segítség-
re van szüksége, ehhez segítséget 
nyújtunk a Tamási Könnyü László 
Városi Könyvtárban (7090 Tamás, 
Szabadság utca 52.) nyitvatartási 
időben.
Fontos tudni, a könyvtárban kollé-
gáink csak  informatikai, technikai 
segítséget  nyújthatnak a kérdőív 
online kitöltéséhez. A levélben kéz-
besített kódra ebben az esetben is 
szüksége lesz.

Kérjük, hogy segítse a számláló-
biztosok munkáját, a népszámlálás 
sikeres lebonyolítását!

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző, helyi népszámlálási felelős

Hetvenen táncoltak közösen a rendezvénytéren

A kicsik kipróbálhatták a játékokat is
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Lezárult a Tiszta Porta Virágos Kert program
A város önkormányzata idén is meghirdette a „Tiszta Porta Virágos Kert” elnevezésű 
programot, melynek keretében közel négyezer ingatlant tekintettek meg. 

A program célja volt elismerni, ér-
tékelni mindazon lakókat, akik 
aktívan tesznek környezetük szép-
ségéért, rendezettségéért, ezáltal is 
hozzájárulva Tamási arculatának 
szépítéséhez, a városi környezet 
szebbé tételéhez, így a lakosság élet-
minőségének javításához, a zöldfe-
lületek példamutató kialakításával, 
tiszta, rendezett, virágos városkép 
létrehozásához. 
Lebonyolításában a polgármesteri 
hivatal munkatársai, a művelődési 
központ dolgozói, a város főker-
tésze és a külterületi biztos vettek 
részt, összesen tizenhatan. A bi-
zottság tagjai a május 15-e és július 
15-e közötti időszakban összesen 
3875 ingatlant tekintettek meg, 
egységes elvek alapján pontozták 
őket, és választották ki az elisme-
résre érdemeseket. Azok az ingatlan 
tulajdonosok, akiket a bizottság arra 
érdemesnek talált, (összesen 550-
en) „Tiszta porta virágos kert” feli-
ratú emléklapot kapnak, az emlék-
lapokat a postaládákban várhatóan 
október 15-ig helyezik el.
A program lezárására szeptem-

ber 19-én, a polgármesteri hiva-
tal dísztermében került sor, ahol 
a családi ház, társasház, lakásszö-
vetkezet és sorház kategóriában az 
első hat helyezett vehette át a nye-
reményét. A díjátadó során Porga 
Ferenc polgármester kiemelte: a 
program legfontosabb célja, hogy 
a jó példákat erősítsük, akik igé-

nyesek saját környezetükre. Ennek 
a programnak nincs vesztese, csak 
nyertesei vannak, mert minél ren-
dezettebb, mutatósabb egy porta, 
annál szebb, élhetőbb a lakókör-
nyezet, annál otthonosabb váro-
sunk – mondta, hozzátéve, hogy a 
program várhatóan jövőre is foly-
tatódik.

Bemutatták a sváb ételeket és hagyományokat
A Tamási Német Nemze-
tiségi Önkormányzat szer-
vezésében szeptember 24-
én idén is megrendezték a 
Tungi Fesztivált.

Gutheil Magdolna

Ezen a szombat délutánon sok 
látogató volt kíváncsi a fesztivá-
lunkra, nem csak a városból, ha-
nem a környező településekről 
is jöttek érdeklődők. A délután 
első részében kulturális műsort 
láthattak a kedves nézők, fellé-
pőink voltak a Tamási Aranyerdő 
Maci német nemzetiségi csoport-
ja, valamint a Méhecske csoport, 

a Würtz Ádám Általános Iskola 
Schneeglöckchen német nemze-
tiségi tánccsoportja, a nyáron ala-
kult "Heimattöne" német nemze-
tiségi kórus (harmonikán Takács 
Magdolna harmonika művész kí-
sérte az énekkart), a Pári "Edel-
weiss" német nemzetiségi kórus, 
a "Blumenkranz" Tamási Német 
Nemzetiségi Egyesület kórusa. A 
Bátaszéki Heimat Német Nem-
zetiségi tánccsoport fiataljai gyö-
nyörű népviseleti ruhában adták 
elő táncaikat, majd a Németkéri 
Német Nemzetiségi felnőtt tánc-
együttes csodálatos bemutatójával 
ért véget a kulturális bemutató. 
Ebben az első részben egy kis 

szeletet láthattak a nézők a sváb 
nemzetiségünk táncaiból, népda-
laiból, és zenéjéből. Ebben az év-
ben 10 csapat főzött tungit, sau-
rest vagy preet, nagyon köszönjük 
nekik, hogy megfőzték, elhozták 
és bemutatták ezeket a jellegzetes 
sváb ételeket, s kellemes asztaltár-
saság mellett el is fogyaszthatták.
A rendezvényünket egy jó han-
gulatú utcai sváb bállal zártuk, a 
zenét a Szuloki Silber Baum sváb 
zenekar szolgáltatta.
Köszönjük, minden érdeklődő-
nek, hogy megtisztelték rendez-
vényünket és kilátogattak a Túr-
mezei Erzsébet rendezvény térre 
ezen az őszi délutánon!

 TÁJÉKOZTATÓ

A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíjrendszerről

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő idei évben is meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászo-
ruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.

Tamási Város Önkormányzata csat-
lakozott az Ösztöndíjrendszerhez, 
amelyhez költségvetéséből 2 millió 
Ft támogatást biztosít.
Az aktuális pályázati kiírás és a 
kapcsolódó dokumentumok a www.
emet.gov.hu oldalról tölthetők le ( 
https://emet.gov.hu/bursa-2023-a-
felhivas-palyazok-reszere/  az „A” 
típusú pályázathoz, https://emet.
gov.hu/bursa-2023-b-felhivas-pa-
lyazok-reszere/ a „B” típusú pályá-
zathoz).
Tájékoztatjuk az Ösztöndíjrendszer 
2023. évi fordulójával kapcsolatban 
érdeklődőket, hogy a pályázat be-
nyújtása 
2022. október 3. – 2022. november 
3. között lehetséges.

A pályázat beadásához – amennyi-
ben a pályázó még nem regisztrált 
az EPER-Bursa rendszerben – a 
pályázónak saját magának kell re-
gisztrálnia (https://bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx).
A regisztrációt követően töltheti fel 
a pályázó a személyes és pályáza-
ti adatait, ezt követően a pályázati 
űrlapot ki kell nyomtatni és aláírás 
után a Tamási Polgármesteri Hiva-
tal (Tamási, Szabadság u. 46-48.) 1. 
emelet 42. számú irodájába behozni 
a szükséges mellékletekkel együtt. 
A pályázat csak a pályázati kiírás-
ban meghatározott csatolandó mel-
lékletekkel együttesen érvényes. 
Bővebb tájékoztatót a www.emet.
gov.hu honlapon, illetve telefonon 

(74/570-800/142) vagy e-mailben 
(bus.aniko@tamasi.hu) kaphatnak 
Bús Anikó ügyintézőtől a tisztelt 
érdeklődők.
A pályázati anyag benyújtása a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélfoga-
dási idejében hétfőn (8:00 – 11:30, 
12:30 – 16:30 óra) és csütörtökön 
(8:00 – 11:30, 12:30 – 16:30 óra), a 
fenti elérhetőségeken előre egyezte-
tett időpontban lehetséges. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a hi-
vatal épületében – a belépést köve-
tően - a kézfertőtlenítés kötelező. 
Kérjük, hogy egy háztartásból egy 
fő intézze a saját, vagy hozzátarto-
zója felsőoktatási ösztöndíj pályá-
zati ügyét!

Tamási Város Önkormányzata

Elindult a tűzifaprogram
Elindult a kormány által meghirdetett tűzifaprogram, 
melynek keretében az állami erdőgazdaságoknál ház-
tartásonként 10 köbméter tűzifát lehet egységes, ma-
ximált áron vásárolni.

A tűzifaprogramban kemény-
lombos, lágylombos és fenyő 
tűzifa alapanyag vásárolható az 
egyes állami erdőgazdaságoknál 
az adott területre jellemző faj-
összetétel szerint. A program 
keretében a hengeres tűzifa egy-
séges, maximált, forgalmi adót is 
tartalmazó ára erdei köbméte-
renként:

Keménylombos: 30.000 Ft
Lágylombos: 19.000 Ft
Fenyő: 19.000 Ft

A program a kijelölt értékesítési 
helyeken az igény bejelentésével 
és a megrendelt tűzifa árának be-
fizetésével veszi kezdetét. 
A termelések megkezdődtek, a 
megrendelt tűzifa folyamatosan, 
az adott erdőgazdaság által a vá-

sárláskor jelzett ütemezésben ve-
hető át. Az időjárásbiztos utakon 
megközelíthető átvételi pontok-
ról a felhasználási helyre történő 
szállításról a vásárlónak kell gon-
doskodnia.
Az állami erdőgazdaságok első-
sorban a saját működési területü-
kön fekvő települések lakossá-gát 
szolgálják ki. A működési terület 
és az értékesítési pontok listája, 
valamint további részletes infor-
mációk a vásárlás feltételeiről és 
az átvétel menetéről a www.kor-
many.hu oldalon olvasható.
Az erdészetek kiemelt priori-
tásként kezelik, és folyamatosan 
teljesítik a lakosság megrende-
léseit. A fűtési időszakra elegen-
dő, fenntartható gazdálkodásból 
származó tűzifa áll az ország ren-
delkezésére.

A polgármesteri hivatal dísztermében gratuláltak a díjazottaknak

Színpadi műsorok színesítették a délutánt
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Nem lesz 2023-as Tamási Kalendárium
Örményi János e rövid üzenet küldte e-mail címünkre. A hír bizonyára másoknak is 
meglepő, hisz szerzőtársával, Sógorka Péterrel és sok közreműködővel, támogatóval 
18 év óta megszakítás nélkül jelentették meg Tamási és a környező települések elmúlt 
évi történéseit, helytörténeti és egyéb érdekes írásait. A kérdés, amelyet feltettünk neki, 
egyszerű: miért nem lesz?

 – A miértnek több összetevője van – 
magyarázta János. - A fő ok a mun-
kahely változtatásom, amibe bele kell 
tanulnom. A másik tényező a megnö-
vekedett költségek, amivel számolnom 
kell, hisz a magánkiadásomban, a saját 
kockázatomra jelentek meg a kalendá-
riumok. Hatalmas segítséget jelentet-
tek ebben a mindig kitartó, támogató 
szponzorok, amit ezúton is szívből 
köszönök nekik. Most nekik is szűkí-
teni kell a szponzorálási keretet. A 18 
év alatt jelentős állami, netán pályázati 
forráshoz nem jutottam, így most nem 
mertem bevállalni a bizonytalanságot. 
Az értékesítés is elbizonytalanított, 

hiszen a kalendárium hűséges olva-
sóinak szintén meg kell hozniuk a sa-
ját „spórolási programjukat”, s ennek 
egyik áldozata lehet a könyvvásárlás. 
Ezt tudomásul kell vennem, de egy-
úttal számolnom is vele. A legnagyobb 
fejtörést számomra a sok, közel száz, 
évről évre segítő, közreműködő jelen-
tette. Ki írásával, versével, fotójával, 
ötletével támogatta a kalendáriumot, 
s akik nélkül nem lehetne ilyen színes 
tartalmat összeállítani. Számukra csa-
lódás lehet az elmaradás. Megértést 
kérek Tőlük. Bizonyára lesznek olva-
sók is, akiknek hiányozni fog a 2023-
as kalendárium. De lehet, hogy nem…

• A döntésed végleges? Még csak 
szeptember végén járunk.
 – A 2023-asra vonatkozóan igen, hi-

szen a kalendárium „készítése” szinte 
egész éves folyamat, az október már 
az utolsó simításoké, a november ele-
je a szerkesztésé, hogy a nyomdából 
december elejére kikerüljön. A kalen-
dáriumról nem mondtam le, s nagyon 
bízom a jövő évi folytatásban. De ez 
nemcsak Péteren és rajtam múlik. Ha 
lesz kellően erős „hátszél” a szerkesztő-
társak, a támogatók, s nem utolsó sor-
ban az olvasók részéről, akkor jövőre 
újra lehet majd lapozni a kalendáriu-
mot.

Figyelem, megyénkben is felbukkantak 
már a tűzifát árusító csalók

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint egy 59 éves iregszemcsei 
nő tett  bejelentést, hogy egy internetes oldalon rendelt 11 köbméter akác tűzifát. A 
megbeszélt napon meg is érkezett a fát szállító teherautó és vele két ismeretlen férfi, 
akik lepakolták a rakományt és átvették a korábban megbeszélt pénzösszeget majd 
távoztak, számlát azonban nem adtak.

Később derült rá fény, hogy a meg-
beszéltnél jóval kevesebb fát vittek a 
nőnek, és nem is olyan tüzelőt, mint 
amilyet megrendelt. Ezt követően a 
hirdető elérhetetlenné vált és a sér-
tetett körülbelül 150 ezer forint kár 
érte. Az ügyben a Tamási Rendőrka-
pitányság csalás vétség elkövetése mi-
att büntetőeljárást kezdeményezett.
A rendőrség kéri, hogy a hasonló ese-
tek elkerülése érdekében fogadják 
meg tanácsaikat:
• Még a vásárlás előtt tájékozódjunk 
az éppen aktuális tűzifa árakról! Az 
állami erdészetek honlapjairól napra 
kész információkat szerezhetünk ez-
zel kapcsolatban.
• Csak megbízható tulajdonostól, ke-
reskedőtől (pl.: erdészet, erdőtulajdo-
nos, őstermelő, hivatalos fakereskedő) 
vásároljunk!
• Minden esetben előre beszéljük meg 

az eladóval a megvásárolni kívánt tű-
zifa fajtáját, mennyiségét (hány köb-
méter, erdei köbméter, esetleg mázsa) 
és vételárát,  valamint a kiszállítás ide-
jét, módját!
• Lehetőség szerint szerezzük be az 
eladó és a szállító elérhetőségeit, ha 
tudunk, ismerőseinktől szerezzünk 
be róluk referenciákat!
• Aki nem ismeri a fafajokat és/vagy 
nem ért a kiszállított mennyiség fel-
méréséhez, esetleges „megsaccolá-
sához”, az inkább kérjen meg egy 
hozzáértő embert, hogy legyen ott a 
rakomány érkezésekor! Nézze meg, 
hogy olyan tűzifát szállítottak-e ki, 
mint amilyet a vevő megrendelt és ha 
szükségesnek tartja, akkor mérje is fel 
annak mennyiségét.
• Mindig kérjünk részletes számlát 
a megvásárolt fáról!  Kézzel firkált 
irományt ne fogadjunk el senkitől és 

azt sem, hogy „majd utólag küldjük a 
számlát”!
• Ha a vevő, vagy a segítője nincs 
megelégedve a fa minőségével (nem 
azt kapta, amit rendelt), vagy meny-
nyiségével, akkor a szállítónak ne en-
gedje lerakodni a szállítmányt, szük-
ség esetén kérjen rendőri intézkedést!
• Számunkra ismeretlen szállító ese-
tén mindig írjuk fel vagy jegyezzük 
meg az általa használt jármű rend-
számát, színét, típusát, egyedi sajá-
tosságait! Jegyezzük meg a kiszállítást 
végző emberek számát és kinézetét!
• Abban az esetben, ha mégis megtör-
ténik a baj és csalás áldozatává válunk, 
minél előbb kérjünk rendőri segítsé-
get! Ne kezdjen senki magánakcióba a 
vételár visszaszerzése érdekében, mert 
előfordulhat, hogy azzal ő maga is bűn-
cselekményt (pl. önbíráskodás) követ el!
Tolna Megyei Rendőr-Főkapitányság

Janikovszky Éva emlékkiállítás 
nyílt a tamási könyvtárban 

Szeptember végéig az írónő személyes tárgyai és könyvei töltötték meg a könyvtár 
olvasótermét, melyet kíváncsian látogattak az olvasók. 

Napjainkban kevés olyan hazánk 
fia van, kinek nincs legalább egy 
Janikovszky Éva könyv a polcán. 
Legyen az mai óvodás, kisiskolás, 
fiatal vagy idős; az írónő könyvei 
generációról generációra kincsként 
öröklődnek. Rongyossá forgatott, 
kissé megsárgult lapokon a "Te is 
tudod?" a "Ha én felnőtt volnék", a 
"Már óvódás vagyok" vagy a "Már 
iskolás vagyok" című művek. Hir-
telen feltörnek a baráttokként szá-
montartott karakterek vidám ka-
landjai és eszünkbe jut a nyafogós 
Ágika, kinek a "Juj, ezt már meg-
mondom!" szavajárása újra mosolyt 
csal az ember szájára. A csodálatos 
és nagyon tanulságos története-
ket Réber László grafikusművész 
kedves rajzai viszik még közelebb 

a gyermekek szívéhez. Janikovszky 
Éva Kossuth-díjas író, költő, szer-
kesztő, aki egyaránt írt felnőttek-
nek és gyermekeknek is regényeket, 
de elsősorban a gyermekkönyveiről 
volt ismert. Első könyvét 1957-ben 
adták ki, majd ezt követte 32 újabb, 
melyeket 35 nyelvre fordítottak le. 

Műveiből ma is készülnek fordí-
tások, sőt újrafordítások is. Az élő 
nyelv gyorsan változik. A klasz-
szikus művek szelleme maradandó. 
Az írónő emlékkiállítása a tamási 
könyvtárba is megérkezett szep-
tember 6-án. A kiállításon a magyar 
és idegen nyelven megjelent köny-
vein kívül Janikovszky Éva kevésbé 
ismert fotóit, személyes tárgyait, 
írógépét, díjait, a nevét viselő alapít-
vány által adományozott irodalmi 
díjat, a nevét viselő intézményeket, 
és a művéből készült bábelőadás 
kellékeit mutatták be. A kiállítás 
a tamási könyvtárban szeptember 
30-ig volt látogatható, melyet az 
egyénileg betérő könyvtár látogatók 
mellett több csoport is érdeklődve 
tekintett meg. 

Nyugdíjas Kollégák 
találkoztak Lengyel-

Annafürdőn
Rendkívüli örömünkre szolgált, hogy a járványhely-
zet miatt kihagyott 2 év után újra megrendezhettük 
a Gyulaj Zrt. nyugdíjas kollégáinak a találkozóját. 

Az elmúlt évek kötelező bezárt-
sága és a járványügyi korláto-
zások feloldása adta szabadság, 
valamint a volt kollégák viszont-
látásának öröme alapozta meg a 
jó hangulatot. Mindig öröm és 
élmény találkozni a szakmai elő-
deinkkel, akiknek a munkájuk 
gyümölcseként, a tőlük örökség-
ként az erdővagyont megőrzés-
re és gyarapításra megkaptuk és 
közben átérezve azt a felelőssé-
get, hogy ezen értékeket nekünk 
az utánunk jövőknek tovább kell 
adnunk! Cégunk több, mint het-
ven éve szolgálja a Tolna megyei 
állami erdőket. A helyszín ezúttal 
a Lengyel-Annafürdő Erdészeti 
Erdei Iskolánk volt. A nyugdíja-
saink többségének az aktív szak-
mai életében az Annafürdői fej-
lesztett objektumaink még nem 

léteztek, vagy nem ilyen formá-
ban és funkciókkal léteztek, így 
különös örömmel töltötte el őket 
a helyszín látványa, és az itt kelet-
kező kellemes érzések. A vezér-
igazgatói köszöntőt és megnyitót 
követően egy kis ajándékkal ked-
veskedtünk nekik, valamint egy 
finom ebéddel vendégeltük meg 
a jelenlévőket. Ebéd után egy rö-
vid sétát tettünk a vadasparkhoz, 
közben aktívan folyt a diskurálás. 
A délután további része kellemes 
beszélgetéssel telt, amelyhez a 
Gyulaj Zrt. saját készítésű vörös-
bora adta a kíséretet. Délután a 
jövő évi találkozó ígéretével vet-
tünk búcsút egymástól.
Tisztelettel és szeretettel hívjuk 
és várjuk a Nyugdíjasainkat jövő-
re is!

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

Az írónő személyes tárgyai is 
helyet kaptak

Csoportkép is készült az eseményen
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95. születésnapján köszöntötték Erzsi nénit
A város szépkorúját Porga Ferenc polgármester látogatta meg a kerek évfordulón.

Horváth Istvánné Stemler 
Erzsébet 1927. szeptem-
ber 3-án született Martin-
cán. Öt évvel ezelőtt arról 
számolhattunk be a Tamá-
si Táj hasábjain, hogy 90. 
születésnapja alkalmából 
köszöntötte őt Porga Fe-
renc polgármester. Nagy 
öröm számunkra, hogy 
most, öt évvel később arról 
is hírt adhatunk, hogy Erzsi 
néni betöltötte a 95. élet-
évét. Szerencsére azóta is jó 
egészségben tölti minden-

napjait. Kedvenc időtöltése 
továbbra is a rejtvényfejtés 
és a tévénézés. Mindig várja 
unokái és dédunokái látoga-
tását, akikkel szívesen társa-
sozik, kártyázik, kirakózik. A 
polgármester úrral való talál-
kozásra ez alkalommal is na-
gyon készült, szeretettel várta 
őt, aki virágcsokorral, emlék-
lappal és az önkormányzat 
ajándékával érkezett hozzá. 
Kívánunk mi is Erzsi néninek 
jó egészséget, családja köré-
ben megélt szép pillanatokat!

Vendégek látogattak az Aranyerdő 
Óvodába és Bölcsődébe

Kedves vendégeket köszönthettünk szeptember 9-én a Tamási Aranyerdő Óvodában 
és Bölcsődében: Tamási város testvértelepüléseiről érkeztek látogatók. 

Porga Ferenc polgármester kö-
szöntője után Weil Péterné Szirmai 
Mária intézményvezető és Bakóné 
Deák Zsuzsa bölcsőde szakmai ve-
zető mutatta be röviden az óvoda és 
a bölcsőde életét. A kötetlen beszél-
getés során szó esett az intézmény 
férőhelyszámairól, dolgozói létszá-
mokról. - Összehasonlítottuk a kül-
földi és hazai pedagógiai munkát, 
találtunk sok hasonlóságot, de ér-
dekes volt a különbözőségek meg-
tapasztalása is. Vendégeink érdek-
lődtek az intézmény finaszírozási 
hátteréről, a tárgyi környezet meg-
újításának lehetőségeiről. A tapasz-
talatcserét követően megtekintették 
az új bölcsődei épületszárnyat, a 
személyzetet kiszolgáló helyisége-
ket és a gyermekek ellátásának helyt 
adó sószobát, csoportszobákat, ját-
szóudvart, fedett teraszt – osztotta 

meg velünk dr. Bakóné Deák Zsu-
zsanna. - Kedves meglepetésként 
külföldi vendégeink nagy játékcso-
magot adtak át intézményünknek. 
Átsétálva az óvoda játszóudvarára, 
Stollberg testvérvárosunk tavalyi 
adományából elkészült gumi kis-
motor pályával büszkélkedhettünk. 
Óvodásaink gyakorlottan gurultak 

rajta körbe-körbe, várva a felnőttek 
elismerő pillantásait. Bízunk benne, 
hogy látogatóink jól érezték magu-
kat ezen a délelőttön. Búcsúzkodás-
nál abban mindannyian egyetértet-
tünk, hogy gyermekeink jólétének, 
ellátásának biztosítása – függetlenül 
országhatároktól – a legfontosabb 
feladataink egyike.

Elfoglalták az iskolát
Tavaly jól sikerült, jó fogadtatásra talált, ezért a Tolna 
Megyei Szakképzési Centrumhoz tartozó nyolc iskolá-
ban idén is iskolafoglaló projekthéttel indult a tanév.

Az intézmények színes, az isko-
lába, közösségbe való integrá-
lódást segítő programokat szer-
veztek a fiataloknak. Különösen 
nagy hangsúlyt fektettek az új 
diákok beilleszkedésének meg-
könnyítésére, a közösségek meg-
erősítésére. A tamási Vályi Péter 

Szakképző Iskola és Kollégium 
tanulói a hét során az ágazatok 
szerint kiadott projektfeladato-
kon dolgoztak, amelyek eredmé-
nyét látványos bemutató kereté-
ben ismertették iskolatársaikkal, 
és a meghívott általános iskolás 
tanulókkal. – Bemutatkozott az 

informatika és távközlés, a keres-
kedelem, a turizmus-vendéglátás, 
az építőipar és gépészet ágazat 

egyaránt – mondta az intézmény 
igazgatója, Furján Katalin Anett. 
- Nagyon lelkesen és izgatottan 
készültek, sokféle feladatot ol-
dottak meg a hét során a fiatalok. 
Informatika ágazatban egy pre-
zentációt láthattak a meghívott 
általános iskolás vendégeink, ami 

bemutatta az informatikai rend-
szer- és alkalmazásüzemeltető 
technikus szakmát. Ezt követően 
az építőpari és a gépészet ágazat 
tanulói mindenféle munkaeszköz-
zel és szerszámmal vonultak fel, 
játékos formában mutatták be a 
festő-mázoló, kőműves, hegesztő 
szakmákat. A szakmai oktató kol-
légák a vendégeket is bevonták a 
feladatba, nagyon jó hangulatban 
zajlott a rendezvény. 
A kereskedelmi ágazat is bemu-
tatkozott, egy üzlethelyiségben 

előforduló vásárló szituációkat lát-
hattunk, hogy hogyan is oldja meg 
azokat egy jó eladó. A turizmus és 
vendéglátás ágazatunk két felvoná-
sos mini színjátékkal készült erre a 
napra. Tavaly nagyon sikeres volt 
a rendezvény, mindenképpen úgy 
gondoltuk, hogy szeretnénk foly-
tatni, mert nem csak a vályis diákok 
profitálnak belőle, hanem azok az 
általános iskolás tanulók is, akik ta-
lán épp ezeket az előadásokat látva 
döntik el, hogy milyen szakmát vá-
lasszanak továbbtanuláskor.

Az aulában zajlott a bemutató

Kötetlen beszélgetés zajlott az intézmény működéséről
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Interjú Kovács Arnolddal

A bizonytalanság kezelése
Négy éve működteti már pszichológusi praxisát Tamá-
siban Kovács Arnold. Nemrég önálló rendelőt nyitott, 
többek között erről is kérdeztük. 

• Pont most nyitottál rendelőt, 
mikor a rezsiárak az égbe szökhet-
nek. Jó lehet ez az időzítés?
 – Igen. Bejáró pszichológusként 

átvészeltem (megúsztam) már a 
COVID hullámokat és most is bí-
zom abban, hogy továbbra is haté-
konyan segíthetek a rászorulóknak. 
Már csak azért is, mert bizonytalan 
körülmények között egyre nagyobb 
szükség van professzionális lelki tá-
mogatásra.
• Körülöttünk a társadalom-
ban egyre nagyobb a kiszámítha-
tatlanság, a fenyegetettség. Mit 
kezdhetünk, mit tudsz Te kezdeni 
ezzel pszichológusként?
 – A világban sajnos valóban egyre 

nagyobb a bizonytalanság. Meg-
győződésem, hogy ennek kezelésére 
a leghatékonyabb eszközünk a bel-
ső lelki egyensúlyunk megteremtése 
és fenntartása. Minél kiegyensú-

lyozottabbak tudunk lenni, annál 
inkább megtaláljuk az utunkat az 
életben. Ebben segítem én az ügy-
feleimet.
• Hogyan tudod őket segíteni?
 – Először is meg kell érteni, hogy 

miként működik ez. Nézzük: ha a 
külső körülményeink hatnak ránk 
érzelmileg (pl.: feszültek leszünk, 
hogy ki tudjuk-e fizetni a gáz-
számlát), akkor ez azt jelenti, hogy 
közöttük erős kapcsolat van. Ezt 
használjuk ki visszafelé. Tehát lelki 
állapotunkkal nem csak pozitív ér-
zéseket tudunk ébreszteni magunk-
ban, hanem környezetünkre is ked-
vezően hatunk. Biztos mindenki 
észrevette már, hogy amikor  jobb a 
kedve, akkor a körülötte lévő embe-
rek is vidámabbak és még a dolgok 
is könnyebben összejönnek.  Per-
sze ettől még nem tudjuk kifizetni 
a gázszámlát… de erre is mondok 

egy mindenki által ismert példát. 
Természetes, hogy amint az anya-
gi helyzetünk kihat a kedvünkre, 
úgy ez is igaz visszájára is. Amikor 
nyugodt és kiegyensúlyozott va-
gyok, akkor egyértelműen jobban 
tudok teljesíteni minden életterü-
leten, a munkában is. Így könnyen 
belátható, hogy minél szívesebben 
és eredményesebben működöm, an-
nál könnyebb lesz jól fizető munkát 
találni, vagy előbbre lépni munka-
helyemen.
• De nem mindig becsülik meg, 
ismerik el, ha keményebben dol-
gozik az ember.
 – Valóban nagyon jellemző a ma-

gyar emberre, hogy könnyen talál 
kifogásokat. Én ezt szeretem rö-
vidre fogni. Mindenki maga dönti 
el, hogy sajnáltatni akarja-e magát, 
vagy minél jobban kiállni az élet 
próbáit. Ha valaki úgy érzi, hogy 

áldozata körülményeinek, akkor 
azon változtasson! Ezt képviselem 
és tanítom én ügyfeleimnek. Bár-
mennyire is kilátástalan a helyzet, 
mindig van megoldás.
• Akkor ez úgy is működik, mint 
egy biztos befektetés. 
 – Jól látod. Bár ez nekem nagyon 

direktmarketingesen hangzik, de 
valójában igaz. Én egyértelműen az 
önfejlesztést tartom a legjobb be-
fektetésnek, mert az az egyre gyor-
sabban változó körülményektől tel-
jesen független. Sokan jönnek azzal, 
hogy nem engedhetik meg maguk-
nak.
Bár tényleg nem olcsó a mai világ, 
de eddig még mindenkinek sikerült 
segítenem, aki megkeresett. Közel 
20 éve szociális díjazással dolgo-
zom, ami azt jelenti, hogy figyelem-
be veszem a rászoruló anyagi lehe-
tőségeit.
• Mondanál pár praktikát ezekre 
a bizonytalan időkre?
 – Nem könnyű, mert mindenkinek 

magából kell kiindulnia, és ehhez 
először meg kell ismernie, el kell 
fogadnia önmagát, félelmeit, gyen-
geségeit.  De a praktikumra térve, 
ehhez az kell, hogy érzékelni tudjuk 
minél objektívebben a valóságot, és 
tudatosan a jelenben élni. Elenged-
ni a múltból fakadó félelmeket és a 
jövőnek való megfelelést. Erre dol-
goztam ki én évtizedek alatt, most 
már több mint 600 egyéni ügyféllel 
való munkám tapasztalata alapján 

egy egyszerű és nagyon hatékony 
módszert, amit Big Brother tech-
nikának nevezek. Ez segít a tudatos 
jelenlét kialakításában akár konflik-
tushelyzetekben is, hogy ne veszít-
sük el a fejünket.
• Elárulod, hogyan működik?

 – Ezt sajnos egy rövid interjú ke-
reteiben nem tudom elmondani, de 
megtanítom minden ügyfelemnek 
1-2 alkalom alatt, hogy eredmé-
nyesen használhassa hétköznapi 
életében. Ha lesz rá igény, akkor 
akár egy tréninget is tartanék itt 
Tamásiban. Na de addig is nézzük 
a praktikát! Az is hasonlóan mű-
ködik, a biofeedback elvével, ami-
ről az interjú elején beszéltem, azaz 
tudatos befolyással hatunk vissza 
érzelmi világunkra. Ez is nagyon 
hatékony akár konfliktus- vagy 
stresszhelyzetben is. Valami ha-
sonló, mint a számolj 10-ig tech-
nika, csak még eredményesebb. Ez 
konkrétan a három mély “lélekzet” 
technikája - a lélegzés ugyanis fon-
tos kapcsolatban van a lélek műkö-
désével, a lelki egyensúllyal, ezért 
lett a szó: „lélekezni”. Ez minden 
nehéz helyzetben segít, mert ami-
kor szorongunk, akkor elfelejtünk 
“lélekezni”. Ez orvosilag is bi-
zonyítottan működik. Erre most 
nincs idő, hogy elmagyarázzam, 
de az fontosabb is, hogy mindenki 
kipróbálja, és győződjön meg róla 
maga! Kíváncsi vagyok a tapaszta-
latokra.

FUTBALLSZEPTEMBER 

Vereségeket hozott az ősz 
első hónapja

Felemás eredményekkel folytatták 
sorozatukat csapataink szeptember 
hónapban is. Megye I-es labdarú-
góink a hó elején még - remek mér-
kőzésen -, 3-3-as döntetlent értek 
el a Kakasd otthonában. Azonban a 
következő három mérkőzésen gól-
záporos vereségeket szenvedtünk. A 
mezőny idei erősségét jól jelzi, hogy 
az 5. fordulót követően az első öt 
helyezettet 1 pont választja csak el, 
azaz jó néhányan bejelentkeztek a 
bajnoki címre. Csapatunkat tovább-
ra is saját nevelésű fiataljaink beépí-
tése jellemzi, melynek eredménye 
csak a későbbiekben lesz látható, 
annak ellenére, hogy rutinos játéko-
saink itt is minden segítséget igye-
keznek megadni. U16-os fiataljaink 

legyőzték a Bölcskét 6-1-re, majd 
a paksi ASE-től 6-3-as vereséget 
szenvedtek. Ebben az osztályban 
is erős ellenfelekre kell felkészül-
ni Sipos Norbert tanítványainak 
(pl.: Majos, Bonyhád, Bátaszék). 
Az U13-as korosztály nyert ugyan 
a Bölcske ellen 15-1-re, de a paksi 
és a kisdorogi fiatalokkal szemben 
alul maradtak (7-4-re és 5-4-re). 
A jelentősen átalakult és még csak 
formálódó megye II-es csapatunk 
hó elején kétszer is veszített ellen-
feleivel szemben (Regölytől 3-0, 
Kaposszekcső-Csikóstőttőstől 2-1), 
azonban a Dalmandot már 9-1-re 
felülmúlta. 

Tamási 2009 FC

Fenyő Dániel Országos Bajnok
Tovább tart súlyemelőink mozgalmas időszaka, augusztusban Masters EB, szeptem-
berben Junior OB rendezése és a Tini OB szerepelt a programon. A Masters korosztály 
Európa Bajnokságán képviselte Magyarországot népes magyar csapat tagjaként Bach-
mann Béla a lengyelországi Raszynban.  A két EB ötödik helyezést követően a lengyel-
országi X. helyezés nem tűnik túl jó eredménynek.  

A Tamási Sportok Háza 
adott otthont a 2022-es 
Junior Súlyemelő Or-
szágos Bajnokságnak, 
ami a Tamási Szüre-
ti Napok programjai 
mellett zajlott 60 in-
dulóval. A rendező Ta-
mási Koppány Sport-
egyesület a bajnokság 
színvonalához méltó 
körülményeket bizto-
sított a versenyzőknek. 
A legjobb női verseny-
ző Szalai Lili (OVSE), 
a legjobb férfi versenyző 
Fekécs Szilárd (Békési 
TE), összesen nyolc or-
szágos rekordot adtak 
át a múltnak a legjob-
bak. A rendező Tamási 
Koppány Sportegyesület juniorjá-
nak, Fenyő Dánielnek a versenyzé-
sét nagy várakozás előzte meg, de 
ezúttal a tőle megszokott fantasz-
tikus versenyzést bemutatva, 270-
ről 271 kilóra javította az új össze-
tett országos csúcsot, szakításban 
123 kg, lökésben 148 kg, megvan 
a hetedik, és a nagyon várt junior 
országos bajnoki cím, az abszolút 
férfi mezőnyben a második legjobb 
férfi versenyzőként végzett ROBI 
pontszámítás alapján. Köszönjük a 
támogatóknak, és a segítők, techni-

kai személyzet, a szülők áldozatos 
munkáját! 
A székesfehérvári István Király 
Általános Iskola tornacsarnoká-
ban rendezték meg szeptember 
24-én az őszi Nyugat-magyar-
országi Tini Bajnokságot. A fiú 
korcsoport 40 kilós súlycsoport-
ban Kocsi Gábor győzedelmeske-
dett a három versenyszám alapján, 
ugrásban 200 cm, dobásban 9 m, 
súlyemelő gyakorlatok kivitele-
zésére kapott 88 ponttal a kor-
osztály legjobbjának járó kupát is 

Gábor nyerte. Fenyő Péter a ser-
dülő 45 kilós súlycsoport induló-
ja sem adta lejjebb, a három ver-
senyszám alapján első helyezést 
ért el, helyből távolugrásban 230 
cm, medicinlabda dobásban 7,30 
m, szakításban 39 kg, lökésben 51 
kg, összetett eredménye 90 kg-os 
egyéni csúcs. Péter képviseli Ta-
másit a nyíregyházi U15 és U17-
es országos bajnokságon, ahol a 
korosztály legjobbjai indulnak.
Gratulálunk az elért eredmények-
hez!

Dani a dobogó legtetején

Lezajlott az idei 
tanév első versenye

Tamásiban a Zöldpont és 
Civil Házban nagyszerű 
körülmények között ke-
rült megrendezésre az idei 
tanév első Rozsnyay Má-
tyás sakk emlékversenye.

Lódi László

Az 50 versenyző 4 csoportban 
küzdött a minél jobb helyezése-
kért. Tanítványaim közül a leg-
kisebbek között Németh Aurél 
(Iregszemcse) szerepelt a legjob-
ban, ezüstérem lett a jutalma. Köz-
vetlenül mögötte Horváth Tamás 
(Dombóvár) végzett a 3. helyen. 
A 10 évesek mezőnyében Kovács 
Marcell (Iregszemcse) nyakába 
akasztották a bronzérmet, Pál Do-
minik (Iregszemcse) 4., míg Balog 
Olivér Csongor (Tab) 5. helyen 

végzett. A felsősök között 6. lett 
Glaub Szabolcs Dominik (Dom-
bóvár), a felnőttek csoportjában 
edzőtársam, Jurasits Miklós sze-

rezte meg a bronzérmet. Ugyanitt 
Kiss Zsombor (Tab) az ifjúságiak 
között szintén 3. lett.

Kovács Marcell, mellette Balog 
Olivér Csongor
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Tíz éves a Miklósvári 
Parkerdőben álló Szent 

Hubertus-fakápolna
A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. Miklósvári Parkerde-
jében, a festői pihenőtó mellett található Szent Huber-
tus erdei fakápolna szeptember 22-én ünnepelte meg-
áldásának és fennállásának 10. évfordulóját.

A kápolnát a teremtett világban a 
hivatásukat teljesítő vadászok és er-
dészek védőszentjének, Szent Hu-
bertusnak a tiszteletére, a Gyulaj 
Erdészeti és Vadászati Zrt. munka-
társainak összefogásával és kétkezi 
munkájával, a környékbeli erdő fa-
anyagából – medvegerezdes boro-
nafallal – építették 2012-ben, mely 
a meghitt parkerdei környezetben a 
teremtett világ szépségére és a ke-
reszténységre hívja fel a figyelmet 
azóta is.
Akkor nem is gondolták a Zrt. 
munkatársai, hogy ez a szeretettel 
és összefogással épült kis fakápol-
na mekkora hihetetlen népszerű-
ségnek örvend majd a térségben. A 
parkerdő látogatottsága a felméré-
seik szerint eléri a húszezer látoga-
tót évente, és alig van olyan látoga-
tó, aki ne készítene fényképfelvételt, 
kis videót vagy egy szelfit az épü-
letről. A rendszeresen látogató fu-
tók, sétálók, kutyások, elmélkedő és 
imádkozó szemlélődők örömmel 
keresett tartózkodási vagy pihenő-
helye ez a kicsiny kis kápolna, mely 
valóságos „rajongói klubbal” rendel-
kezik.
Az elmúlt tíz évben számtalan ta-
lálkozónak, ünnepségnek, kisközös-
ségek összejöveteleinek a helyszíne, 

a keresztelők, esküvői szertartások, 
családi jubileumi találkozók soka-
ságáról már nem is beszélve. Szám-
talan baráti, családi, munkahelyi 
közösségek csoportképei, szerel-
mespárok fotói készülnek előtte, 
így a kis kápolna fotóinak száma az 
interneten, a közösségi felületeken 
mára már megbecsülhetetlen, me-
lyek közül néhány számos magyar 
és külföldi magazinban, kiadvány-
ban is szerepelt már.
 – Azt azonban tíz éves „születés-

napján” kijelenthetjük, hogy a többi 
népszerű és rendkívül sikeres öko-
turisztikai beruházásaink sorában 
ez a picike kis erdei kápolna a nép-
szerűségi listán az egyik csúcstartó 
– olvasható a Gyulaj Erdészeti és 
Vadászati Zrt. hivatalos közösségi 
oldalán.
A Szent Hubertus-kápolna a Gyu-
laj Erdészeti és Vadászati Zrt. és a 
tamási plébánia engedélyével a li-
turgikus alkalmakon tart nyitva. 

Megkezdődött az év a Tamási Aranyerdő 
Óvodában és Bölcsődében

Szeptember elsejétől újra 
gyermekzsivaj tölti be in-
tézményünket. A bölcsődés 
és az óvodás gyermekek 
nagy-nagy örömmel, csil-
logó szemekkel és mosoly-
gós arcokkal érkeztek meg 
a 2022/2023-as nevelési év 
első napján. 

Weil Péterné Szirmai Mária

Boldogan üdvözölték egymást, 
egy-egy baráti ölelés sem maradt el 
(„annyira hiányzott már az óvoda!” 
„úgy vártam, hogy jöhessek már!” 
– hangzottak e mondatok a gye-
rekektől). Szeretetüket a felnőttek 
iránt is kimutatták, nekünk is jutott 
bőven puszi és az icipici karocskák 

erős, ölelő szorításait is érezhettük. 
Nem is kívánhatunk magunknak 
ennél felemelőbb évkezdést.
A találkozás örömteli percei után 
azonban megkezdődött a nevelő-
munka. A bölcsődei és az óvodai 
csoportokba érkeztek az új aprósá-
gok. Elindult a beszoktatás folya-
mata. Gyakran a kezdet nem megy 
zökkenőmentesen. A kicsi gyerekek 
szüleikkel együtt tele vannak izga-
lommal. Új környezet, sok gyermek, 
idegen felnőttek! Az intézménybe 
való belépés, igen, érzelmi megpró-
báltatás a kis lurkók és szüleik szá-
mára, hisz a várakozás izgalma mel-
lett ott bujkál a szülőben a félelem, 
gyermeke féltése. Vajon megszokja 
a bölcsődét, óvodát? Jó lesz ott neki 
nélkülem? Vigyázni fogják lépteit? 
Ilyen, és ehhez hasonló gondolatok 
fogalmazódnak meg a szülőkben. 

A beszoktatás kez-
dete óta eltelt már 
csaknem három hét, 
a csoportszobákból 
még most is néha 
kiszűrődik egy-egy 
halk sírdogálás, szi-
pogás. Alapvetően 
azonban, új bölcső-

déseink, óvodásaink jól vették, ve-
szik a kezdeti „akadályokat”. Ez 
annak köszönhető, hogy lelkiis-
meretes, gyermekszerető felnőttek 
veszik körül a gyermekeket, és az 
esetleges nehézségek ellenére sem 
veszítik el kedvüket, energiájukat, 
tenni vágyásukat, hitüket a neve-
lésben, hiszen tudják, hogy a gyer-
mekek nevelésénél nincs nemesebb, 
gyönyörűbb feladat a világon! Ők 
azok az emberek, óvodapedagógu-
sok, kisgyermeknevelők, pedagógiai 
munkát segítő kollégák, akik adják 
bőven a kicsiknek a simogatást, a 
meleg szót, mosolyukat, és a tudást! 
Hiszen, ha a „gyökereket” jól gon-
dozzuk, ápoljuk, akkor a fa csodá-
latos gyümölcsöket fog teremni. 
Ehhez a feladathoz kívánok min-
den kollégámnak sok erőt, energiát 
és kitartást!

Franciaország volt a találkozó helyszíne
Az előző Erasmus-beszá-
moló végén tett ígéretünk-
höz híven indul az újabb 
évad: a franciaországi Bre-
tagne Callac nevű települé-
sén találkoztak a következő 
gimis Erasmus-projekt ko-
ordinátorai négy országból 
szeptember 25-október 2. 
között. 

Fegyveresi Anikó

Ebben a projektben, melynek címe 
„Time to renew”, azaz „Ideje meg-
újulni”, a fő téma a fenntartható 
energiagazdálkodás, pontosabban a 
megújuló energiaforrások ésszerű 
és hatékony használata. 
Dánia, Franciaország, Portugália 
(Azori-szigetek) és Magyarország 
a projekt részesei, amely ismét két 
évre szól. A mostani, előkészítő 
megbeszélés célja a munkamenet 
ütemezése, a tervek elkészítése, a 
feladatok kiosztása és a mobilitá-
sok időbeli elhelyezése volt.  En-
nek megfelelően Tamási március-
ban fogadja a partnereket, amikor 
az atomenergia kerül a közép-

pontba. Ebben a projektben közel 
30 gyerek vesz részt, 13 és 16 év 
közöttiek, akik először vendéglá-
tóként, majd vendégként reme-
kelhetnek.  Varga-Pintér Katalin 
koordinálásával a következő két 

tanévben ismét két nyertes projekt 
kínál egyedi lehetőséget a gimis 
diákoknak arra, hogy még jobban 
kinyíljon számukra Európa, hogy 
még több élményt gyűjthessenek 
az elkövetkezendő évekre. 

Négy ország koordinátorai találkoztak


