
Tizenhetedik alkalommal ültettek fát a gyermekeknek
Hosszú évek hagyománya már Tamásiban, hogy minden év őszén az előző évben született gyermekek tiszteletére 
fákat ültetnek. Szülők, nagyszülők természetesen a gyermekekkel közösen ültették el idén a vörös levelű juharokat. 

Porga Ferenc, a város polgármeste-
re elmondta: a faültetés szimbolikus 
dolog több értelemben is. Egyrészt 
azért, mert a 67 újszülöttnek jelké-
pesen csak 7 fát ültettek, ennek az 
az oka, hogy a belterületi zöldterüle-

tek lassan elfogynak, hiszen nagyon 
sok helyre ültettek fákat, cserjéket, 
sok helyen parkosítottak, így a 7 fa 
igazából csak szimbolikus jelentő-
séggel bír. - Szimbolikus abban az 
értelemben is, mert azt gondolom, 
hogy aki fát ültet, az jövőt épít, jövőt 
tervez, jövőben gondolkodik, és én 
azt gondolom, hogy hiszünk a gye-
rekeinkben, fontosak a gyerekeink, 
a jövőnket jelentik – fogalmazott a 
polgármester. - Több más olyan vá-
rosi rendezvényünk van, ahol ott 
vannak a középpontban a gyerme-
kek, de ez az egyik legkedvesebb. 
Nem számoltam össze pontosan, 
hogy hány fát ültettünk az évek so-
rán, de biztos, hogy több százról van 
szó. Eleinte ahány újszülött volt, 
annyi fát ültettünk, de ez a már emlí-
tett okokból nem kivitelezhető. Egy 
kis névtáblán azonban mindenki ol-
vashatja akár több év, vagy évtized 
múlva a saját nevét. 
- Az idén vörös levelű juharokat vá-

lasztottunk, főként a színe miatt, hi-
szen sötétebb, bordós, mély tónusú 
levele van, a sok zöld között felélén-
kíti ezt a helyszínt – mondta Varga 
Ágnes, a város főkertésze. - Gondo-
zását a közmunka programban részt 
vevők végzik, próbálunk öntözni, de 
amilyen aszályos az idő, nehéz dol-
gunk van. A sarjhajtások leszedése, a 

körbe kapálás, tányérozás mindig az 
ő feladatuk. Igyekszünk olyan fákat 
választani, amelyek nem igényesek 
,a talajra, éghajlatra, betegségekre, 
hogy sokáig szépek maradhassanak.  
Idén a Bajcsy-Zsilinszky utcai ját-
szótér területén ültették el a fákat, és 
oda helyezték ki a gyermekek nevei-
vel ellátott táblát is.

Jubileumát ünnepelte a Tamá-
si Caritas Egyesület

Immár 25 éve gondoskodik a 
szociálisan rászoruló, hátrányos 
helyzetben élőkről a Pécsi Egy-
házmegyei Katolikus Karitász 
kötelékében működő Tamási 
Caritas Egyesület. Szolgálatuk 
elismeréseként oklevelet ado-
mányozott részükre a város pol-
gármestere, Porga Ferenc.

 ¬ 2. oldal
Nagy sikere volt a Petőfi-
busznak

Egyének, családok és csoportok 
is látogathatták a november 
15-én városunkban állomásozó 
Petőfi–buszt, amely a Túrmezei 
Erzsébet rendezvénytérre gör-
dült be. 

 ¬ 5. oldal
Tolna megye tovább adta a 
biztonság stafétáját

Öt megyét érintő bűnmeg-
előzési programsorozat része-
ként két hétig - a tudatosság 
jegyében - időskorúak részére 
tartottak előadásokat a tolnai 
rendőrök, amelynek témája a 
biztonságos internetezés volt.

 ¬ 5. oldal

Minden év utolsó hónapjában karácsonyi fényekkel, színekkel, illatokkal telik meg a Túrmezei Erzsébet rendezvénytér. A városlakók 
közösen hangolódnak az ünnepekre, advent vasárnapokon benépesül a tér, és a színpadi műsorok megtekintése mellett kürtőskalács-
csal, forralt borral, vidám beszélgetésekkel várják a karácsonyt.                                                                                                                                   3. oldal
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Gyertyák lángja jelzi már, hogy közel az ünnepA tartalomból

Címzetes főorvosokként 
folytatják a gyógyítást 

Harminc felnőtt, illetve vegyes háziorvos és kilenc 
gyermekorvos részesült a napokban címzetes főorvo-
si kinevezésben. 

Az erről szóló dokumentumokat 
ünnepélyes körülmények köze-
pette adta át az érintetteknek dr. 
Andriska István, a Magyar Orvo-
si Kamara (MOK) Tolna Megyei 
Területi Szervezetének elnöke, 
valamint dr. Papp Zoltán Tolna 
megyei háziorvosi és dr. Omacht 
Erika Tolna megyei házi gyer-
mekorvosi kollegiális vezető. Egy 
rendeletmódosítás 2014-ben rög-
zítette, hogy az a háziorvos, aki 
húsz éven keresztül folyamatosan 
körzeti, illetve háziorvosi felada-
tokat, körzeti gyermekorvosi, il-
letve házi gyermekorvosi felada-
tokat látott el, jogosult a címzetes 
főorvosi cím használatára. Mivel 
megyénkben ilyen rendezvény 
az elmúlt években nem zajlott le, 
ezért a MOK Tolna Megyei Te-
rületi Szervezete örömmel fogad-
ta a kezdeményezést, és vállalta 

a szervezést. A kormányhivatal 
az orvosi kamara rendelkezésére 
bocsátotta a Vármegyeháza dísz-
termét, ezzel méltó helyszínt biz-
tosított az ünnepélynek.   A ren-
dezvényen köszöntőt mondott dr. 
Horváth Kálmán főispán, a meg-
jelenteket üdvözölte dr. Andriska 
István TESZ elnök és dr. Papp 
Zoltán Tolna megyei háziorvosi 
kollegiális vezető. 
A díszműsort a Liszt Ferenc Ze-
neiskola két tanára adta. A prog-
ramot Fehérvári Tamás, a Tolna 
Megyei Közgyűlés elnöke be-
széde, majd állófogadás zárta. A 
felnőtt, illetve vegyes háziorvosok 
közül címzetes főorvosi kineve-
zésben részesült dr. Tímár Tibor 
tamási háziorvos is, a gyermekor-
vosok közül pedig dr. Rátkai Il-
dikó tamási gyermekorvos kapta 
meg a kinevezést. A legkisebbek is segítettek

A szülők, nagyszülők, gyermekek közösen ültettek
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Tájékoztató - Népszámlálás

Tisztelt Lakosság! 
2022. november 28-án le-
zárult a népszámlálás – pót-
összeírás szakasza is. 

Lezárult a 2022. évi népszámlá-
lás utolsó szakasza is. Október 
1. és 19. között mindenki önál-
lóan tölthette ki a kérdőívet on-
line, majd a számlálóbiztosi sza-
kaszban, és a pótösszeírás során 
a számlálóbiztosok táblagépen 
rögzítették az interjú keretében 
megadott adatokat. A határidőig, 
országosan 4,6 millió lakás- és 9,2 
millió személyi kérdőív érkezett 
be a Központi Statisztikai Hi-
vatalhoz (a továbbiakban: KSH-
).A még hiányzó adatokat állami 
adatbázisokból pótolja a KSH. 
Várhatóan az idei volt az utolsó 
hagyományos népszámlálás Ma-
gyarországon. A tervek szerint a 
következő összeíráshoz az adato-

kat már kizárólag adminisztratív 
források feldolgozásából fogja ki-
nyerni a statisztikai hivatal.
A népszámlálás eredményei meg-
bízható alapot nyújtanak nemcsak 
az egész országot, hanem az egyes 
településeket, valamint a szűkebb 
lakókörnyezetet érintő gazdasá-
gi, társadalmi és területfejlesz-
tési döntések előkészítéséhez. 
Emellett fontos információkkal 
szolgálnak a helyi ellátási, szol-
gáltatási és infrastrukturális igé-
nyekről, de segítik a vállalkozá-
sokat is, amelyek az eredmények 
ismeretében biztosabban, tudatos 
adathasználattal tervezhetik tevé-
kenységüket, például egy új üzlet 
megnyitását vagy a helyi szolgál-
tatásaik bővítését.
Köszönjük a lakosok együttműkő-
dését a népszámlálás sikeres lebo-
nyolításában!

A visszajelzések szerint a lakosok 
segítették a számlálóbiztosokat a 
munkájuk elvégzésében. A többség 
megértő volt a népszámlálással, az 
adatgyűjtés céljaival kapcsolatban, 
és támogatták, segítették a szám-
lálóbiztosokat munkájuk elvégzé-
sében.
A számlálóbiztosok nagyon fontos 
szerepet töltöttek be a népszámlálás 
során, hiszen a háztartások jelentős 
része az ő segítségükkel vett részt az 
adatgyűjtésben.
A népszámlálás lezárultával meg-
kezdődik az adatok feldolgozása. A 
népszámlálás első eredményei már 
2023 első negyedévében elérhetőek 
lesznek, a részletes adatok publiká-
lása 2023 őszén várható.

Tisztelettel és köszönettel: 
Gulyásné dr. Könye Katalin 

jegyző, helyi népszámlálási felelős

Jubileumát ünnepelte a Tamási 
Caritas Egyesület

1997-ben kezdte meg szolgálatát Tamásiban a Karitász csoport. Az egyházmegye 
részéről Szalay János atya kezdeményezte a szeretetszolgálat létrehozását, Horváth 
Imre akkori plébános támogatásával meg is alakult a csoport. A régi mozi épületében 
kezdték az önkéntes tevékenységet, mostoha körülmények között, ám mégis nagy lel-
kesedéssel. Számtalan sikeres akciót bonyolítottak le. Hétről-hétre ruhát osztottak, tá-
boroztattak, adományt gyűjtöttek. 2007-ben alakult meg a jelenlegi egyesületi forma, 
mely a pályázatokon való indulást tette lehetővé, az anyagi háttér biztosítása céljából. 

Az előzmények okot 
adtak arra, hogy a szer-
vezet fennállásának 25. 
évfordulóját méltókép-
pen ünnepeljük. Egy 
májusi csoporttalálkozón 
tervezgettünk a tagok-
kal, amikor felvetettem, 
hogy legméltóbban Böj-
te Csabával lehetne ezt 
az alkalmat ünnepélyes-
sé tenni. Az igazat meg-
vallva, nem mindenki 
hitte, hogy ez meg is fog 
valósulni. A Caritas min-
den év november 19-én 
Árpád-házi Szent Er-
zsébet napján vagy ahhoz 
közelebb eső hétvégén 
ünnepel, - Szent Erzsébet kultu-
sza a 13. századtól egész Európá-
ban elterjedt, a  feleségek, a fiatal 
anyák, a ferences harmadrend és a 
szolgáló szeretet védőszentje – így 
egyértelmű volt a dátum. A szer-
vezést időben megkezdtük, hiszen 
tudtuk, Csaba testvér elfoglalt em-
ber, mi biztosra akarunk menni. 
Szeptemberben jött a levél, hogy 
igen, elfogadja a felkérést, de csak 
délelőtt tud velünk lenni, mert dél-
után más elfoglaltság miatt tovább 
kell utaznia. Innen már lázas ké-
szülődés vette kezdetét, program 
összeállítás, plakát készítés, meg-
hívók, belépőjegyek intézése. No-
vember elejét írtuk, amikor érke-
zett a telefonhívás, Csaba testvér 50 
gyermeket hozna magával, tudjuk-e 
fogadni? Megvallom: félve, de sze-
retettel telve fogadtam el a külön-
leges, nagylétszámú vendégsereg 
fogadását. Utólag azt mondom, 
életem egyik legjobb döntése volt, 
hiszen olyan nagyszerű embereket 
ismerhettünk meg, akik példaképek 

és nem mindennap jönnek velünk 
szembe. A Csaba testvér celebrál-
ta szentmise után a Szent Erzsébet 
rózsája - díj került átadásra, melyet 
idén a leköszönő elnök, Fellinger 
Károlyné kapott, elismerésül a 25 
éves szeretetszolgálatban eltöltött, 
áldozatkész munkájának. Ezúton is 
gratulálunk és további jó egészség-
ben eltöltött aktív önkéntes éveket 
kívánunk! Porga Ferenc Tamási vá-
ros polgármestere egy emléklappal 
ismerte el egyesületünk munkáját. 
Ezt követően a petrozsényi Jézus 
Szíve Gyermekotthon tánccsoport-
ja jászsági és székely verbunk tán-
cokkal szórakoztattak bennünket, 
és A rest leány c. mesét is meghall-
gathattuk. Ezt követően mélyreha-
tó, lelki iránymutatást kaphatott a 
hallgatóság Csaba testvér elmélke-
déséből, aki külön kitért a Karitász 
munkájának fontosságára, értelmé-
re, és hangsúlyozta a lelki értékes-
séget, mely legalább olyan fontos - 
ha nem fontosabb - az adományok 
gyűjtésénél, osztásánál. A délelőtt 

folyamán gyűjtést szervez-
tünk a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány részére, melynek 
során közel 350.000 forint 
gyűlt össze, ezúton is kö-
szönjük minden adakozó-
nak a jószándékú támoga-
tást. 
A program jó hangulatú 
jótékonysági bállal zárult, 
melynek bevételéből meleg 
ruházatot vásárolunk rá-
szoruló gyermekek részére. 
Szeretnék köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik 
bármilyen segítséggel hoz-
zájárultak a program szer-
vezéséhez, lebonyolításá-
hoz. Köszönöm a Caritas 

Egyesület tagságának a kiemelke-
dő csapatmunkát, mellyel hozzájá-
rultak az események zavartalan le-
bonyolításához. Isten áldása legyen 
további önkéntes szolgálatukon! 
Nagyon fontos leszögezni, hogy 
szervezetünk - Istennek hála – 
egyre inkább beépült a köztudatba, 
egyre több megkeresésünk van rá-
szorulóktól, de a segíteni szándé-
kozók részéről is. 25 esztendőn át 
elvárásoknak megfelelően önkén-
tes szolgálatban lenni úgy sikerül-
hetett, hogy mindig volt mögöttes 
segítség, támogatás. Közös össze-
fogás nélkül ez nem valósulhatna 
meg, köszönjük mindenkinek az 
együttműködést, továbbra is bí-
zunk a jó kapcsolat megtartásában!
Megtalálhatóak vagyunk a 7090 
Tamási, Szabadság u. 21. (Plébánia 
mellett, a volt ügyvédi iroda épüle-
te) alatt, csütörtökönként 8-11 óra 
között.

Kövessék közösségi oldalunkat: 
Tamási Caritas

Tolnainé Kelemen Beáta

A Szent Erzsébet rózsája díjat idén Fellinger Károlyné 
vehette át

A közbiztonsági és 
bűnügyi helyzet 

volt a téma
Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot szerveztek a 
városi rendőrkapitányságon, melyre a környékbeli te-
lepülések és a körzetben működő szervezetek vezetői 
is meghívást kaptak.

A Tamási Rendőrkapitányságon 
tartották meg november 15-én a 
város és a környező települések 
vezetői, valamint a rendőrséggel 
együttműködő szervezetek kép-
viselői számára a Járási Közbiz-
tonsági Egyeztető Fórumot. A 
rendezvényen részt vett Szabó 
Csaba r. dandártábornok, Tolna 
megye rendőrfőkapitánya, a kapi-
tányság vezetői, valamint az ön-
kormányzatok, a kormányhivatal, 
az önkormányzati tűzoltó egyesü-
let, a környékben működő polgárőr 
egyesületek, iskolák, nemzetiségi 
önkormányzatok  képviselője, vala-
mint több meghívott vendég.  
Az értekezleten dr. Kuti István r. 
ezredes, a Tamási Rendőrkapi-
tányság vezetője ismertette a já-

rás 2022-es év első tíz hónapjának 
közbiztonsági- és bűnügyi helyze-
tét, majd a jelenlévőkkel a telepü-
léseken felmerülő problémákat be-
szélték meg. Az egyeztetésen olyan 
probléma nem merült fel, ami az 
egyébként kedvező statisztikai fo-
lyamatokat negatívan befolyásolná, 
azaz a lakosság szubjektív közbiz-
tonság érzetét rontaná.
Dr. Kuti István a kapitányság ve-
zetése és munkatársai nevében 
megköszönte a Tamási járás tele-
pülésein működő polgárőr egye-
sületek, civil szervezetek, egye-
sületek és önkormányzatok aktív 
munkáját. Biztosította őket arról, 
hogy együttműködésükre és a kö-
zös szolgálatokra továbbra is szá-
mítanak.
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Gyertyák lángja jelzi már, hogy 
közel az ünnep

Minden év utolsó hónapjában karácsonyi fényekkel, színekkel, illatokkal telik meg a 
Túrmezei Erzsébet rendezvénytér. A városlakók közösen hangolódnak az ünnepekre, 
advent vasárnapokon benépesül a tér, és a színpadi műsorok megtekintése mellett 
kürtőskaláccsal, forralt borral, vidám beszélgetésekkel várják a karácsonyt.

Mézeskalács csodák díszítik a Tamási 
Művelődési Központ ablakait

Az elmúlt évtizedben alakult meg az a mézeskalácsos 
csoport, melynek tagjai a karácsony közeledtével, év-
ről-évre gyönyörű alkotásokkal lepik meg a városban 
élőket. 

Az idén – a működéshez háttér-
támogatást nyújtó – Tamási Mű-
velődési Központ a téli hónapokra 
áthelyezte tevékenységét a város-

központból a Zöld Pont és Civil 
Házba, de a városlakókat most 
sem fosztottuk meg a csodás lát-
ványtól. Az elkészített alkotásokat 
a két intézményegység ablakaiba 
helyeztük el, hogy minden járó-
kelő gyönyörködhessen bennük 
advent időszakában. 

Akiknek ezt a szívmelengető él-
ményt köszönhetjük:
Bojdán Mariann
Bognár Krisztina

Fenyő Gyuláné
Fenyőné Makai Katalin 
Göttlingerné Pintér Judit 
Hegyiné Buczkó Erika 

Iván Gáborné 
Izsákné Dr. Csordás Anita 
Makainé Kátai Katalin
Némethné Rab Szilvia
Rozenbergerné Dobos Brigitta 
Stircz Józsefné 
Ezúton is még egyszer nagyon 
köszönjük mindannyiuknak, hogy 
időt, energiát nem kímélve elké-
szítették a míves mézeseket, mely 
hozzájárul az ünnepi hangulathoz, 
a karácsonyt megelőző felkészü-
léshez! 

Advent első vasárnapján a Szent Cecília Katolikus 
Zenekar is fellépett. A repertoárjukat egyaránt alkotják 
keresztény énekek és ismert slágerek. A dalokat Ótus 
László, a zenekar vezetője hangszereli, szeretettel vár-
ják a lelkes, zeneszerető gyerekeket, felnőtteket, akik 
szívesen csatlakoznának ehhez a keresztény kis kö-
zösséghez.

Az adventi vasárnapok során különböző kézműves 
termékekkel várják a vásárlókat a Túrmezei téren fel-
állított kis faházakban. A kínálatban megtalálhatók a 
dekorációk, kézzel készített lakásdíszek, mézek, lek-
várok, savanyúságok, kerámiák is. Érdemes körülnézni 
a vásárban, hiszen az ott vásárolt termékekkel egész 
biztosan egyedi ajándékok kerülhetnek a fa alá. 

A Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kol-
légium Általános Iskola és Óvoda alsó tagozatos tanu-
lói egy adventi időutazásra invitálták a jelenlévőket a 
második vasárnapon. Műsoruk kronológiai sorrendben 
követte az adventi ünnepkör különböző állomásait, a 
vallási értékek mellett fontos helyet kapott a hagyo-
mányápolás is.

Advent a várakozás és a készülődés időszaka, a kará-
csony előtti négy hetet öleli fel, minden vasárnap meg-
gyújtunk egy-egy gyertyát. A város hatalmas adventi 
koszorúján az első gyertyát, a hit gyertyáját Csibi Imre 
katolikus plébános és Szalai Géza református lelkész 
gyújtották meg. A második gyertyát, amely a remény 
gyertyája, a város alpolgármestere, Széles András 
gyújtotta meg. 

A Blumenkranz Német Nemzetiségi Egyesület és kórus 
létrejöttének célja a magyarországi németek szellemi és 
tárgyi kultúrájának ápolása, a város kulturális életében 
való aktív részvétel, szoros együttműködés a helyi Né-
met Nemzetiségi Önkormányzattal. A kórus 10 pedagó-
gusból áll, repertoárjukban német népdalok és egyházi 
énekek szerepelnek.

Az idei évben gyönyörű mézeskalácsok díszítik a műve-
lődési központ ablakait. 
A lelkes alkotó csoport tagjai minden évben meglepik a 
városlakókat mézeskalácsból készített alkotásokkal; ez 
alkalommal a díszek nem az előtérbe, hanem az abla-
kokba kerültek, így egész adventi időszakban gyönyör-
ködhetnek bennük az arra járók. 

A Heimattöne német nemzetiségi kórus idén júniusban 
alakult meg. Az egyelőre héttagú együttes a Tamási Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával jött létre 
a magyarországi német nemzetiségi ének- és dalhagyo-
mány tovább éltetése és átörökítése céljából. A kórus 
hitvallása: megőrizni ezt a hagyományt, erőt meríteni be-
lőle, hűségesen és sértetlenül továbbadni.

A nagy gonddal készült kézműves termékek kö-
zött nincs két egyforma darab, ez teszi őket kü-
lönlegessé. Na meg a tény, hogy nem kapható-
ak minden sarkon. Akár valaki saját magát lepné 
meg, akár egyedi ajándékot keres szeretteinek, 
az adventi kézműves vásárban megtalálhatja 
számításait: gyönyörű egyedi darabok várják a 
vásárlókat.

Minden évben közösen alkotnak

A WÜRTZ ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA
TEHETSÉGÉRT ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉ-

SÉRT ALAPÍTVÁNYA
7090 Tamási, Szabadság u. 38-40. Adószám: 18852888-1-17

tisztelettel köszöni támogatóinak, hogy a 2021. évi személyi jövedelem-
adó 1%-ának felajánlásával, 262.353 forinttal támogatta az alapítvány 
tevékenységét.
A befolyt összeget tanulóink versenyeztetésére, jutalmazására, verse-
nyek útiköltségeire fordítottuk.
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Márton nap az Aranyerdő Óvodában
A Márton nap a jeles napok egyike, amit a gyermekek és a szülők egyaránt, minden 
évben már nagyon várnak. Óvodánkban egyhetes előkészület előzte meg a sikeres na-
pot. 

Az előző napokban a gyerekek már 
ráhangolódtak az ünnepre, libás já-
tékokkal és Márton történetének 
megismerésével. Nem lenne teljes 
az ünnepi előkészület az alkotás 

öröme nélkül, ügyes kezek szorgos 
munkájával készültek el a Márton 
napi lámpások.
A több napos ráhangolódás után 
a hét igazi fénypontja a felvonu-

lás, amely november 10-én délután 
16.30 órakor kezdődött. Tamási 
város utcáin felvonulók, a lámpá-
saikban imbolygó kicsiny kis fény-
nyel emlékeztek meg Szent Márton 
püspökről, a jó cselekedeteiről, a fe-
lebaráti szeretetről. 
A felvonulók menete az idei évben 
a Túrmezei Erzsébet térre érkezett 
meg, elsőként köszöntötte az ünnep-
lőket Csibi Imre katolikus plébános 
úr, majd ezt követően a közönség 
megtekinthette a Béri Balogh Ádám 
Katolikus Iskola alsó tagozatos ta-
nulóinak műsorát. A hagyományok-
nak megfelelően ezután került sor a 
szeretetvendégségre. A Tamási Ka-
tolikus Oltáregylet meleg szeretettel 
kínálta az ünneplők számára az álta-
luk készített finom zsíros kenyeret és 
a forró, ízletes teát, amelyet a Köz-
étkeztetés Nonprofit Kft. főzött.
A jeles napon a hagyomány tiszte-
letén túl óvodánk célja volt a család 
és az óvoda kapcsolatának további 
erősítése.

Weil Péterné Szirmai Mária 
intézményvezető

Nincs Márton nap lámpás nélkül 
a bölcsődében sem

Népi hagyományaink nem 
csak a magyar kultúra 
megőrzése miatt fontosak. 
Segítenek a közösségek 
összetartásában, megerő-
sítésében. Arról már nem 
is beszélve, hogy a legtöbb 
igencsak mókás és kelle-
mes időtöltést is biztosít. 

Fontos megértetni gyer-
mekeinkkel, hogy honnan 
származunk, mik a szoká-
saink. Ha gyermekkorban 
ismerkedünk népszoká-
sainkkal, akkor beépül-
nek életünkbe, mélyebb 
kötődés alakul ki azokkal, 
felértékelődnek az évek 

előrehaladtával. A hagyományőr-
zést így tehát érdemes a legkiseb-
bekkel elkezdeni. Nagyon lelkes 
közönség szerencsére, fogékonyak 
mindenre. 
A Márton napi ünnepet meg-
előző napokban a bölcsődében is 
kezdetét vette a felfedező, majd 
alkotómunka. Ismerkedtünk a 

sütőtökkel, faragtuk, kóstoltuk, 
nyomdáztuk, gyurmáztuk. Éne-
keket, mondókákat tanultunk 
a libákról,0 és még kukoricát is 
morzsoltunk nekik. Lámpásokat 
készítettünk szülőkkel közösen 
vagy „nagy” bölcsisként önállóan. 
Az alkotás, festés, ragasztás min-
dig nagy örömet jelent az aprósá-

goknak, így az elmúlt időszak 
sok izgalmat tartogatott szá-
mukra.
Ezt a programsorozatot ko-
ronázta meg az esti lámpás 
felvonulásunk a szülőkkel, 
testvérekkel, majd az utána 
következő lakmározás.

Dr. Bakóné Deák Zsuzsa
bölcsődevezető

Ismét felkerültünk az or-
szágos éremtáblázatra

Novemberben két tanítványommal vettünk részt a 
háromévente megrendezett, immár VIII. Országos 
szaxofonversenyen a Pest megyei Pomázon. A ver-
seny hagyományosan kétfordulós: november 10-én, 
pénteken, továbbá 11-én, szombaton is felléptek a 
gyerekek egy kötelező, s két szabadon választott elő-
adási darabbal. 

Ótus László

Pénteken kellet eljátszani a kö-
telező és az egyik szabadon vá-
lasztott művet, szombaton pedig 
a másik szabadon választottat. 
Idén Ótus Máté György és Kan-
di Levente tanítványaim jutottak 
el arra a szintre szaxofon játékuk-
kal, hogy részt vehettek a verse-
nyen. Mindketten első korcso-
portban indultak, s a csoportban 
is a legifjabbak közé tartoztak. 
A versenyzők játékát háromtagú 

zsűri értékelte. Kandi Levente 
az első korcsoportban 3. helye-
zett lett. Levi az oklevél mellé 
még egy 10000 forintos vásárlási 
utalványt is nyert, amit hangszer-
boltban vásárolhat le. Máté fiam 
nem kapott helyezést, de sikere-
sen helyt állt ő is. Bár a fiúk még 
az első korcsoportban indultak, 
a darabok némelyikének előadá-

sa már komoly hangszertudást 
igényel. Büszke vagyok mind-
kettőjükre, s örülök, hogy a mai 
világban, miközben egyre nehe-
zebb a gyerekeket a zenetanulás 
irányába terelni, Tamásiból he-
lyezést tudunk elérni az országos 
versenyen. Én bízok benne, hogy 
ez nem csak őket motiválja a to-
vábbiakban, hanem azoknak a 
gyerekeknek is meghozza a ked-
vét a szaxofontanuláshoz, akik 
eddig még gondolkoztak ezen.  
Az elért eredmények jól tükrözik, 

hogy Tamásiban jó a szaxofon-
oktatás. Aki itt tanul, a legjobb 
helyen van. 
A gyerekeket kiváló kolléganőm, 
Dezső Judit kísérte zongorán. 
Nagyon sok zongorás próbánk 
volt Judittal, ami elengedhetetlen 
része volt a sikeres felkészülésnek. 
Juditot a zsűri korrepetitori kü-
löndíjban részesítette. 

Színes lámpások készültek Márton napra

Kukoricát is morzsoltak a gyerekek

Dezső Judit, Ótus László és tanítványaik



XX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM       KÖZÉLET        5

Tolna megye továbbadta a biztonság stafétáját
Az öt megyét érintő bűnmegelőzési programsorozat részeként két hétig - a tudatosság jegyében - időskorúak részére tartottak előadásokat a tol-
nai rendőrök, amelynek témája a biztonságos internetezés volt.

Az internetes biztonságról tartottak 
előadást a rendőrök az időseknek 
egy közelmúltban indult öt me-
gyés megelőzési projekt keretében 
Bonyhád, Tamási és Tolna körze-
tében. A program célja, hogy az 
összefogás erejét, a megelőzés fon-
tosságát hangsúlyozva két hónapon 
keresztül – középpontban a kü-
lönböző bűnmegelőzési témákkal 
– szórakoztató módon mozgassák 
meg öt megye lakosságát – tájékoz-
tatott a Tolna Megyei Rendőr-fő-
kapitányság. A programsorozat a 
Csongrád-Csanád-, a Bács-Kis-
kun-, a Baranya-, a Somogy Me-
gyei Rendőr-főkapitányság mel-
lett Tolna megye részvételével, az 
Országos Rendőr-főkapitányság 
Bűnügyi Főigazgatóságának koor-
dinálásával, a Belügyminisztérium 
Nemzeti Bűnmegelőzési szakmai 
támogatásával szeptember 20-án 
vette kezdetét Szegeden. A pro-
jektben – a megyék sajátosságait 

figyelembe véve – minden területi 
egység egy-egy kiemelt téma köré 
szervezi saját programjait. A sta-
fétát Szekszárdon október 27-én a 
baranyai kollégáktól vette át Huszti 
Gábor, a Tolna Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Bűnmegelőzési Alosz-
tály vezetője, így a programsorozat 
Tolnában folytatódik. A megye 
bűnmegelőzési területen szolgála-
tot teljesítő rendőrei két héten ke-
resztül időskorúak részére tartottak 
tájékoztatókat. Ezek célja, hogy az 
interneten rájuk leselkedő veszé-
lyekre felkészülve elkerülhessék az 
áldozattá válást. A sorozat kere-
tében a napokban tartott előadást 
Káslerné Nyisztor Mónika, a Bony-
hádi Rendőrkapitányság szakembe-
re a nagymányoki, -az izményi,- és 
az aparhanti nyugdíjas klub tagjai-
nak. Közel ötvenen hallhattak így 
az időseket érintő internetes veszé-
lyekről. A Tamási Rendőrkapitány-
ság szakembere, Farkas Gabriella 

Nóra Páriban, a helyi „Élet-ház” 
Idősek Klubja tagjai részére tartott 

előadást a témában. A Dombóvári 
Rendőrkapitányság szakembere, 

Tóth Szilvia a helyi Baptista Te-
vékeny Szeretetszolgálat Új Esély 
Központ idősebb korosztályba tar-
tozó gondozottjait tájékoztatta. 
Tolnán Wiesner Csaba Őrspanacs-
nok és Buda Bernadett, a Szekszár-
di Rendőrkapitányság szakembere 
beszélt a helyi idősek klubjában az 
internet veszélyeiről a megjelentek-
nek. 
A Tolna Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Bűnmegelőzési Alosztá-
lyának vezetője, Huszti Gábor r. 
alezredes november 15-én reg-
gel 9 órakor Dombóvárról futva 
indult a közel nyolc kilométerre 
lévő megyehatárhoz. Röviddel tíz 
óra előtt Csomán adta át a biz-
tonság zászlaját a Somogy Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Bűn-
megelőzési Osztály vezetőjének, 
Dr. Jávorszkiné dr. Molnár Mag-
dolna r. alezredesnek, így a prog-
ram Somogy megyében folytató-
dott tovább.

Nagy sikere volt a Petőfi-busznak
Egyének, családok és csoportok is látogathatták a november 15-én városunkban állo-
másozó Petőfi–buszt, amely a Túrmezei Erzsébet rendezvénytérre gördült be. 

A Petőfi Irodalmi Mú-
zeum új vándorkiállítása 
szeptember 1-jén indult 
útjára, amely a Petőfi 
Sándor-emlékév alkal-
mából jött létre „Átröpű-
lök hosszában hazámon” 
mottó alatt.  A múzeum-
busz első állomása a köl-
tő szülővárosa, Kiskőrös 
volt, amelyet közel egy 
éven át számtalan további 
település követ majd. 
Az egyedi megközelí-
tésből felépített kiállítás 
képzeletbeli utazásra hív-
ta a látogatókat: 1845-ben 
felszálltak a gyorsszekérre 
Petőfi mellé, hogy a költő a „vál-
tozó szerencse szekerén” felidézze 
múltjának meghatározó állomásait, 
és a résztvevőkkel együtt fürkész-
sze jövőjét. A kiállítás gerincét tíz 

kiemelt gyűjteményi darab alkotja, 
mely a képzeletbeli utazás egy-egy 
állomását jelzi: ilyen az édesapa 
Petrovics István mészárosbárdja, a 
Szendrey Júliától kapott gyöngy-

hímzéses pénztárca, 
vagy éppen egy bi-
liárddákó, amelyet 
Petőfi a törzshelyén, 
a Pilvax kávéház-
ban használhatott. 
Minden relikviához 
tartozik egy-egy 
kiemelt vers, vala-
mint számos idézet, 
kézirat, művészeti 
alkotás és irodalom-
történeti érdekesség, 
amelyek együttesen 
egy-egy meghatáro-
zó élethelyzetet vagy 
témakört tárgyalva 

mutatják be a költő 
életének legfontosabb állomásait. 
A tamási iskolákból több csoport is 
ellátogatott a mozgó kiállításra, sok 
érdeklődőt vonzott egész nap a Pe-
tőfi-busz.

Idén is megtartották 
a Karrier-napot 

Amikor bevezették az iskolákba a „kötelező” napot, nem 
fogadtuk párját ritkító lelkesedéssel. Egy újabb tanítás 
nélküli munkanap, inkább haladnánk tovább az anyag-
gal, tartanánk órákat, ugyan már, mire jó ez is megint? 

Fegyveresi Anikó

Aztán szép lassan kiforrott a rend-
szer, a kezdeti akadályok nem om-
lottak le – valószínűleg soha nem 
is fognak, olyan nincs, hogy egy 
ilyen napot tökéletesen lehessen 
megszervezni -, de egy-
re kezelhetőbbnek tűn-
tek. Rájöttünk, hogy ez 
a nap arra például kiváló 
lehetőség, hogy olyan 
szakembereket, előadókat 
hívjunk meg, akik képe-
sek felvillantani a gim-
nazisták előtt azokat a 
lehetőségeket, amelyek a 
jövőben rejlenek. Igen, az 
ő jövőjükben. Az előadók 
legnagyobb része pedig 
– meglepetééés – volt gi-
mis. Kettő az egyben – az 
alumni rendszerünk épí-
tésével a diákjainknak is 
meg tudjuk mutatni, hová, 
milyen magaslatokba le-
het eljutni kisvárosunk kis 
gimnáziumából. 
Ebben az évben még lel-
kesebben zajlott a szervezés – ha-
talmas érdemeket tudhat ebben 
magáénak Vargáné Róth Szilvia 
igazgatóhelyettes és Wolf Petra, aki 
szociális segítőként van jelen az is-
kolában, és segített a szervezésben. 
Volt diákok, tamási cégek képvi-
selői, budapesti egyetemi tanár, a 
TEK előadója, dramaturg, NKE-s 
egyetemista, jogász, orvos, védő-
nő, erdőmérnök, vízügyi mérnök, 
földmérő, gyógytornász, gyógype-
dagógus, mezőgazdasági mérnök, 
turizmus-vendéglátás, sportmene-
dzser, a honvédség előadója, szoci-
ális munkás – ilyen széles palettán 

mozogtak az előadások. Tulajdon-
képpen két nap sem lett volna elég, 
ha valaki mindet meg szerette volna 
hallgatni. Így a gyerekek preferen-
ciáik szerint választottak. 
Elmondásuk szerint sok hasznos 
információval szolgáltak az elő-

adók, és tényleg jó volt egy kicsit 
élő emberrel beszélgetni, nem csak 
az online térben tájékozódni. 
Mindezeken túl pedig az volt a leg-
szebb az egészben, ahogyan a volt 
diákok beléptek az épületbe, ahogy 
az előadásaik után még ott marad-
tak egy kicsit beszélgetni volt taná-
raikkal, osztályfőnökükkel. 
Ezeket a meghitt pillanatokat el-
nézve arra gondol az ember, hogy 
nem hiába terelgettük, tanítgattuk 
őket, engedtük el a kezüket az utol-
só év végén, mert megtalálták a saját 
szárnyaikat és azok segítségével vi-
szik hírünket szerte a nagyvilágban. 

Vályisok a Petőfi buszban

Időseknek szólt az előadássorozat
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Magával ragadó alkotásokon keresztül mutat-
hatták be a gyerekek a karácsonyukat

A hagyományokhoz híven, ismét karácsonyi rajzpályázatot hirdetett a Tamási Műve-
lődési Központ. Az elkészült alkotásokból a Zöld Pont és Civilházban nyílt kiállítás, 
melyet az adventi időszakban tekinthetnek meg az érdeklődők.  

Az ünnepek közeledtével rajzpá-
lyázatot hirdettünk, mely az idei 
évben „Az én karácsonyom” címet 
kapta. Óvodás és általános iskolás 
gyermekek jelentkezhettek több 
korcsoportban. A kis alkotók bár-
milyen technikával készíthették 
rajzaikat, saját karácsonyuk és kará-
csonyi készülődésük témakörében. 

A pályázat minden évben rendkívül 
népszerű, nem volt ez most sem 
másképp, hiszen több mint 250 
alkotás érkezett be hozzánk helyi 
iskolákból, óvodákból, valamint a 
megye számos pontjáról.
Az értékelést követően, november 
30-án hirdettük ki a helyezette-
ket, a díjazottak ekkor átvehették 

okleveleiket és jól megérdemelt 
ajándékaikat, valamint kísérőikkel 
megcsodálhatták az alkotásokból 
készült kiállítást.
A gyerekek karácsonyi rajzai meg-
tekinthetők a kiállítás keretein be-
lül, egészen december 21-ig, nyit-
vatartási időben a Zöld Pont és 
Civilházban (Tamási, Deák Ferenc 
u. 43.).
Ezúton is köszönjük minden neve-
ző részvételét és gratulálunk a he-
lyezetteknek!

Íme a díjazottak névsora:
Óvodás korosztály: I. hely: Wéber 
Adrienn, II. hely: Varga Bíborka 
Linett, III. hely: Kókány Zoé
1. évfolyam: I. hely: Kastersky Iza-
bella,  II. hely: Csap László, III. 
hely: Brücher Gerda Elza
2. évfolyam: I. hely: Trubacs Zalán
II. hely: Kun-Beréti Ajsa, III. hely: 
Sávoli Zsüliett, Különdíj: Nieder 
Anna Sára
3. évfolyam: I. hely: Palánki Bog-
lárka, II. hely: Csap Réka, III. hely: 
Szabó Dominika Amina, Különdíj: 
Büki Lenke Flóra
4. évfolyam: I. hely: Herold Róza
II. hely: Szántó Csanád, III. hely: 
Szabó Réka, Különdíj: Hohner 
Hanna
5. évfolyam: I. hely: K. Németh 
Kata, II. hely: Zsubori-Andok Bo-
tond, III. hely: Tóth Flóra Anna, 
Különdíj: Grúber Barbara
6. évfolyam: I. hely: Szabó Eszter
II. hely: Kovács Veronika, III. hely: 
Bogdán Bence,  Különdíj: Balázs 
Panna
7-8. évfolyam: I. hely: Berta Zsófia 
Luca (8.o.), II. hely: Takács Barba-
ra (8.o.), III. hely: Hegedüs Mar-
tin (7.o.), Különdíj: Hegedüs Sára 
(8.o.)

„Tök jő hét” volt az Aranyerdő Óvodában!
Első alkalommal szerveztük meg a „Tök jó hét” projektet óvodánkban. A projekt cél-
ja volt, hogy megismertessük a gyerekeket a töklámpás faragás magyar vonatkozású 
eredetével, népi hagyományaival, illetve a közösségi kapcsolatépítés, közösségi neve-
lés.

Október elejétől kezdve egyre 
ősziesebb díszbe öltöztettük a 
csoportszobákat, teraszokat, 
bejáratokat. A „Tök” projekt 
keretében ehhez még minden 
csoportban a szülők és a gye-
rekek lelkes és aktív részvéte-
lével számtalan őszi terményt, 
virágot és főleg sokféle tököt 
gyűjtöttek, melyekkel bővítet-
ték a díszítést.  A töklámpások 
készítése, a tökfaragás, tökök 
kivájása nagy élmény volt a 
gyerekek számára. Közben is-
meretet szereztek a tökfaragás 
népi hagyományairól, eredeté-
ről. Az óvoda udvaron közösen 
készítettünk egy „Tök jó lámpások” 
kiállítást is melyhez minden cso-
port egy-egy kifaragott, kidíszített 
tökkel járult hozzá. Ennek alapja 
szalmabála volt és a töklámpásokra 
egy vidám arcú madárijesztő vigyá-
zott.
Több csoportban is sütöttek tö-

köt, tökös süteményeket, melyeket 
örömmel fogyasztottak el a gyere-
kek. Ezáltal közvetlen tapasztalatot 
szerezhettek a sütőtök felhasznál-
hatóságával kapcsolatosan és szóba 
került a zöldségfogyasztás fontos 
szerepe az egészségmegőrzésben. 
A kivájt tökmagot volt ahol meg-

pirították és elfogyasztották, 
de volt ahol kis zsákban kap-
tak belőle a gyerekek, hogy 
majd szüleikkel együtt vessék 
el, hogy a jövő évben is legyen 
töktermés.
Elmondhatjuk, hogy tök jól 
telt a „Tök jó hét”. A megva-
lósításához nyújtott segítsé-
gért és a lelkes gyűjtőmunkáért 
ezúton mondunk köszönetet 
a kedves szülőknek, a „Tök jó 
lámpások” kiállítás alapjául 
szolgáló szalmabálákért Ördög 
Attila vállalkozónak, és az őszi 
virágokért, melyekkel óvodánk 
virágládáit ültethettük tele, 

Varga Ágnesnek és a kertészetnek!
A sikeres megvalósításért gratulá-
lunk az Aranyerdő Óvoda mind a 
kilenc TÖK JÓ CSOPORTJÁ-
NAK! A „Tök jó hét” projektfele-
lősei Szalavári Mária és Czompó 
Mária voltak, míg a digitális mun-
kát Viszti Patrícia készítette el. 

Harmadik lett a Ta-
mási és Környéke 
Szociális Központ 

A Tamási és Környéke Szociális Központ augusztus-
ban arra kérte minden ismerősét, támogatóját, hogy 
ha a dombóvári vagy a kaposvári TESCO áruházba lá-
togatnak, akkor szavazzanak az intézményükre. 

Az „Ön választ, mi segítünk” 
program keretében a Tesco 180 
kezdeményezés támogatására ösz-
szesen 42 000 000 forintot ado-
mányozott, ezzel támogatva a 
helyi közösségek számára fontos 
projekteket. A független szak-
értők szakmai szempontok (ki-

dolgozottság, innovativitás, krea-
tivitás és fenntarthatóság) alapján 
egy pályázót további 400 ezer fo-
rint különdíjra javasoltak. Minden 
vásárlás után zseton járt néhány 
héten keresztül, amivel le lehetett 
adni a voksokat. A küzdelem ne-
héz volt, hiszen a tamásiak nem 
hazai pályán mérették meg ma-
gunkat, és a másik két pályázó is 
hasonlóan nemes ügy érdekében 
szeretett volna nyerni.
 – Nekünk már az is hatalmas si-

ker, hogy a térség 3 legjobb pá-
lyázata között lehettünk és sza-
vazásra bocsátották az ötletünket 
– fogalmazott az intézmény ve-
zetője, Szabadosné Vastag Edina. 
- A tamásiak projektjének neve: 
Generációk összefogása – mezít-
lábas ösvény kialakítása. Mezít-

lábas ösvényt terveznek ki-
alakítani Tamási városában 
egy olyan intézmény udva-
rán, melynek fő tevékeny-
sége az idősek és a nehéz 
sorsú gyermekek segítése, 
támogatása. Így szeretnék 
megszüntetni a korosztá-
lyok közötti kommunikáci-
ós szakadékot és a kialakult 
sztereotípiákat. A szociális 
központ nyitvatartási ide-
jén belül minden érdeklődő 
megtekinthetné és használ-
hatná az elkészült kertészeti 

látványosságot, amely lehető-
séget ad a személyes kontaktus ki-
alakítására is. A pályázat lezárult, a 
tamási intézmény a harmadik he-
lyet szerezte meg, így százezer fo-
rintot nyertek. A célukat azonban 
továbbra sem adták fel – ahhoz, 
hogy befejezhessék, amit megál-
modtak, a meglévő támogatáson 
és felajánláson felül még százhúsz 
ezer forintra van szükségük. Aki 
segíteni szeretne, keresse a Tamá-
si és Környéke Szociális Központ 
munkatársait. 

Százezer forintot jelent a helyezés



XX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM       KÖZÉLET - SPORT       7 

2018 után ismét van Tamásinak 
felnőtt súlyemelő bajnoka

November utolsó hétvégéjén Tatabányán, a Földi Imre 
súlyemelő olimpiai bajnok (1972, München) nevét vise-
lő sportcsarnokban rendezték meg a Felnőtt Országos 
Bajnokságot. 

Fenyő Dániel, a Tamási Koppány 
Sportegyesület 19 éves juniorja az 
idei versenyévben duplázott azzal, 
hogy a junior és a felnőtt korosz-
tályban is nyert bajnoki címet a 73 
kilós súlycsoportban. Dani céltu-
datos, fejben nagyon összeszedett, 
tapasztalt versenyzőnek számít, és 
az esélyesség terhe sem nyomta 
agyon, teljesítette azokat a súlyo-
kat, amit a versenytaktika meg-
kívánt. A kategóriában hárman is 
felnőtt I. osztállyal neveztek, ezzel 
együtt egy nagyon taktikus verseny 
lett a vége, ami Dani bajnoki győ-
zelmét hozta, szakításban 121 kilót 
teljesített, előnnyel folytattuk a lö-
kést, itt is taktikai csata kerekedett 
a folyamatos emeltetésekkel. A 
verseny kimenetele Dani 149 kg-
os sikeres lökésgyakorlatával már 
eldőlni látszott az előnyünk bir-
tokában, összetettben nyolc kilós 
előnnyel, 270 kilóval nyerte a baj-
nokságot. A felnőtt abszolút ver-
senyben a bajnokság harmadik leg-
jobb férfi versenyzője, sok kitartás 
és idő kellett ahhoz, hogy eljussunk 

erre a szintre. Dani nemzetközi 
szereplésre méltó versenyzője a ha-
zai súlyemelésnek, aki hosszú évek 
óta nagy szorgalommal végzi az 
edzéseket, megbízható, példamu-
tató versenyzője a Sportok Háza 
súlyemelő csapatának. Hosszú évet 
zártunk, a Tamási Koppány SE ve-
zetőjeként és edzőjeként is csak 
gratulálni tudok versenyzőimnek, 
hogy a bennünket ért negatív ha-
tások ellenére is eredményes évet 
zárhat a szakosztály. Folytatásként 
december 17-én Pécsen lépünk 
dobogóra a számunkra évzáró Ka-
rácsony Kupán.
73 kg. B: Fenyő Dániel (Tamási 
Koppány SE, e.: Bachmann Béla) 
270 (121, 149),  2. Újvári (Test-
vériség-Újpalota SE) 262 (117, 
145), 3. Bojti (Kazincbarcikai 
VSE) 258 (115, 143) 
Az abszolút versenyben: 1. Fekécs 
Sz. (Békési TE) 528.63 Robi-
pont, 2. Gyurkovics (PSE) 471.97, 
3. Fenyő (Tamási Koppány SE) 
370.69

Bachmann Béla

Sikeres második félévet zárt a 
Tamási TAM-BAU AC egyesület
A budapesti Ikarus pályán rendezték meg az U14-es és U16-os korosztály Területi Baj-
nokságának második fordulóját. Beke Zétény ezúttal két versenyszámban indult és 
mind kalapácsvetésben, mind súlylökésben a dobogó tetejére állhatott.

Utóbbi számban új egyéni csúcsot 
ért el Lacza András és Beke Géza 
Ákos tanítványa, az utolsó próbál-
kozásra bőven 15 méter fölé lökte 
a négykilós szert. Diszkoszvetésből 
Győri Máté bronzérmes lett. Kala-
pácsvetésből Kimmel Tamás János a 
dobogó 2., míg Kótai János a dobo-
gó 3. helyén zárt. 
Nyílt Atlétikai Felkészülési és Liga 
versenyt rendezett augusztus 19-én 
az Atlétikai Club Bonyhád. Sólyom 
László férfi súlylökésből ezüstér-
met szerzett. Illés Dorián a 6 kg-os 
súlylökésben 4. helyezést ért el.
Győrben, az Olimpiai Sportpark-
ban rendezte szeptember 9-én és 
10-én a magyar szövetség az idei 
U16 Atlétikai Magyar Bajnokságot. 
A bajnokságra a területi bajnok-
ság három fordulója után kialakult 
országos ranglista alapján lehetett 
bekerülni. Beke Zétény egész évi 
teljesítménye és eredményeihez 
méltóan szerepelt. Kalapácsvetés-
ben a második sorozatban 67,38 
méterre repítette a négykilós szert. 
A Tamási TAM-BAU AC verseny-
zője ezzel bajnoki címet szerzett és 
bekerült a szeptember végén Cseh-
országba utazó korosztályos váloga-
tott keretébe. Lacza András és Beke 
Géza Ákos tanítványa a verseny 
második napján diszkoszvetésben 
lépett dobókörbe, ahol kissé gyen-
gébb kezdés után ötödikre beletalált 
a dobásba. Az egykilós szer 52 mé-
ter 80 centis egyéni csúcsnál ért föl-
det, mely eredménnyel Beke ezüst-
érmes lett, Kótai János 4. helyen 
végzett. Kalapácsvetésből Győri 
Máté 5., Kimmel Tamás János 6., 
míg Kótai János 9. lett. 
A magyar U16-os atléták a házi-
gazda csehek mögött a második 
helyen végeztek a korosztály znoj-

mói válogatott viadalán. A Tolna 
megyeiek tizenhét ponttal járultak 
ehhez hozzá. 
A csehországi 5 ország viadalán 
sem talált legyőzőre Beke Zétény, 
a Tamási TAM-BAU AC nehéz-
atlétája. Kalapácsvetésben  idén te-
rületi, majd országos bajnoki címet 
szerző tehetség harmadik kísérleté-
vel 67,33 méterre repítette a négy-
kilós szert, amivel toronymagasan 
megnyerte a számot, s az azzal járó 
tizenegy ponttal segítette a magyar 
válogatottat. 
Székesfehérváron a Bregyói Atléti-
kai Centrumban rendezték az U18 
U16 Ügyességi- és Gátfutó Atléti-
kai Magyar Csapatbajnokságot. 
A Tamási TAM BAU AC újabb 
bajnoki címmel zárta a szezont. 
Az U16-os korosztályú fiúk (2007-
2008-as születésűek) kalapácsvető 
csapatversenyében 49,78 méteres 

átlaggal lett a Beke Zétény, Kimmel 
Tamás János, Kótai János, Győri 
Máté összeállítású csapat magyar 
bajnok.
A VEDAC Dobóakadémia Orszá-
gos Évadzáró Dobóversenyen Beke 
Zétény 72,28 m-el nyerte meg a 4 
kg-os kalapácsvetést, Kimmel Ta-
más János 5., Győri Máté 7. és Kótai 
János 8. helyen zárt. Az 5 kg-os ka-
lapácsvetésben Beke Zétény bronz-
érmes, Koós Gábor 4., Kimmel 
Tamás János 11., Kótai János 12., 
Győri Máté 13. és Szabó Zsombor 
15. lett. 6 kg-os kalapácsvetésből 
Koós Gábor 5., Tóth Hunor Zoltán 
8. helyezést ért el. Dr. Stefanovics 
Ágnes női diszkoszvetésből ezüst-
érmet szerzett, kalapácsvetésben 8. 
helyen zárt.
1, 75 kg-os diszkoszvetésből Jan-

kó Szabolcs szerzett ezüstérmet. 
Veiger Dorina 3 kg-os kalapács-
vetésből bronzérmes lett, diszkosz-
vetésből 7. helyen végzett. Beke 
Zétény hihetetlen teljesítményt 
nyújtott diszkoszvetésből is, 54,04 
m-es eredménnyel I. helyen végzett, 
Kótai János szintén dobogós lett, 
ő bronzérmet tudhatott magának. 
Győri Máté 4. és Kimmel Tamás 
János 5. lett. 
Pápán Nyirati Nimród aranyérmes 
200 méter futásban, Kótai János (4 
kg) és Beke Zétény (5 kg) bronzér-
mesek lettek kalapácsvetésből.
Szombathelyen Beke Zétény 5 kg-
os kalapácsvetésből 63,11 m-el tel-
jesítette az aranyjelvényes szintet.
Egyesületünk versenyzői Birizdó 
László, Veréb József, Tihanyi Zol-
tán, Bosák Attila, Lacza András, 
Laczáné Molnár Erika, Talabér-
né Nedoba Judit, Szőke Emilia és 

Dr. Stefanovits Ágnes október 14-
15-16.-án a csehországi Lovosicé-
ben a korcsoportos LSW speciális 
dobószámok világbajnokságán vett 
részt. Maximálisan kihasználták az 
indulási lehetőségeket, így többen 
voltak, akik a három napot végig 
versenyezve 19 versenyszámban in-
dultak.
Ez komoly megterhelés volt, de 
meg lett az eredménye, ugyanis 
összesen 75 aranyérmet, 20 ezüst-
érmet, 14 bronzérmet, 5 negyedik 
helyet és 1 hatodik helyet hoztak 
el. A hab a tortán, hogy a Veréb-
Bosák-Birizdó összeállítású csapat 
Ógörög diszkoszvetés hárompróbá-
ban új egyesületi és nemzeti világ-
csúcsot állított fel! Természetesen 
ezek egyben új országos csúcsok is!

TAM-BAU AC

Fenyő Dániel aranyérmes

„ISKOLA A FENYVES ALJÁN” 
ALAPÍTVÁNY

Tamási, Szabadság u. 38-40. Adószám: 18852699-1-17
köszönetet mond mindazoknak, akik 2021. évi személyi jövedelemadó-
juk 1 %-át felajánlották.
A 108.423 forintot a német nemzetiségi nyelvet tanuló diákok kirándu-
lására és utaztatására fordítottuk.

Beke Zétény magyar bajnok kala-
pácsvetésből

Magyar Csapatbajnokok kalapácsvetésből



8          KÖZÉLET     2022. DECEMBER

Tamási Város
Önkormányzati Lapja

Tamási Város
Önkormányzati Lapja

Szerkesztőség: 
Balassáné Herczeg Szilvia, 

Cseresznyés Balázs, 
Czink Judit,

Sógorka Péter.

Felelős szerkesztő: 
Dávid-Szinák Renáta

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

ISSN 0865-218X

Felelős kiadó: 
Porga Ferenc

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

Kiadja: 
King Company Kft. 

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

7090 Tamási, Deák F. u.  40.

Megtartották az idei trófeaszemlét
Lenyűgöző őszi színek és csodálatos napsugár fényfestéssel november 3-án rendezte 
meg a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. az éves gím és dám összevont trófeaszemléjét 
Tamásiban, a festői szépségű Miklósvári Parkerdőben.

A késő őszi időjárás az erdőgazda-
ság egyik legszebb ünnepnapjára a 
szikrázó napsütés   lenyűgöző szí-
nekbe borította a parkerdő növény-
világát. A Gyulaj Zrt. előre meg-
hirdetett szemléjére nagyon nagy 
számban érkeztek az érdeklődők. 
A Szent Hubertus kápolna és a – 
2021. évben állított – Euchariszti-
kus emlékkereszt ölelésében ezút-
tal a 2022. szeptemberi bőgésben 
elejtett gím bikák trófeáiból 29 db 
gím- és az októberi barcogásban 
elejetett bikák közül 70 darab dám-
bika trófeája került kiállításra. 
Gőbölös Péter a Gyulaj Zrt. vezér-
igazgatója köszöntötte a vendégein-
ket, népes számú érdeklődőket és 
számszerűsítette a vadászati ágazat 
eredményeit, valamint megköszönte 
a szakszemélyzet kiemelkedő 
és példás munkáját. Békés 
Bence /NIMRÓD Vadász-
újság/: „Gőbölös Péter ve-
zérigazgató megnyitójában 
hosszan sorolta az idei év ered-
ményeit. Azzal kezdte, hogy 
2021-ben rendkívüli ered-
ményt értek el mennyiségben 
és trófeaminőségben, hetven 
éve a legsikeresebb évet zár-
ták. Idén tartottak attól, hogy 
nem tudják a korábbi szin-
tet tartani vagy túlszárnyalni. 
Ezért nagy örömmel jelentette 
be, hogy dám tekintetében sikerült 
megugrani a tavalyi, a cég 70 éves 
történetének legjobb eredményét. A 
gím szempontjából legjobbnak a hő-
gyészi vadászterületük számít, ahol a 
bőgésben esett bikák közül az arany-
érmesek aránya 26 százalék, ezüstér-
mes 30 százalék, bronzérmes 35 szá-
zalék, együttesen az érmesek aránya 
pedig 91 százalék. Áttérve a dámra 
elmondta, hogy Gyulajon az októ-
ber 27-ig esett bikák 84 százaléka 
érmes volt, az aranyérmesek aránya 
48 százalék, azaz minden második 
gyulaji bika kapott ilyen minősítést. 
Ezüstérmes 19 százalék, bronzérmes 
pedig 17 százalékuk. Pincehelyen 
45 százalék az érmes arány, ebből 
arany 39 százalék és ezüst 6 száza-
lék. A trófeatömegek szempontjából 
a csúcsbika 6,25 kg, a második 5,76 
kg, a harmadik pedig 5,59 kg volt. A 
vezérigazgató beszédében kitért arra 
is, hogy ezek az eredmények cáfolják 
azokat a nosztalgikus indíttatású vé-
leményeket, amelyek a régmúlt ered-
ményeivel állítják szembe a jelent, 
hiszen ha csak az itt esett 5 világ-

rekorddal hasonlítják össze az idei 
trófeákat, kijelenthető, hogy nincs 
ok a szégyenkezésre. Azért tartot-
ta ezt fontosnak megemlíteni, mert 
szerinte, akik nem tisztelik a jelen 
káprázatos sikereit, azok az itt dol-
gozó szakemberek áldozatos mun-
káját sem tisztelik.” 
Dr. Kovács Zoltán, a nemzetközi 
kommunikációért és kapcsolatokért 
felelős államtitkár, a 2021. évi Va-
dászati és Természeti Világkiállítás 
kormánybiztosa reflektálva az el-
ért eredményekre kifejtette, hogy 
mennyire fontosak az ehhez hason-
ló, helyi jelentőségű szakmai ren-
dezvények. Államtitkár kiemelte, 
hogy a 2021. évi Vadászati Világki-
állítás sikere párhuzamba állítható 
az idei Gyulaj Zrt. sikerrel. Mind-
kettő rendezvény megszólította a 
gyermekektől az idősebbekig a tár-
sadalmat és fenntartható, járható 
utat mutat be a nehéz időkben is. 
Potápi Árpád János, a nemzetpoli-
tikáért felelős államtitkár, ország-
gyűlési képviselő külön is megkö-
szönte a Gyulaj Zrt. dolgozóinak 
munkáját, kiemelve a helyi, megyei 
viszonylatban végzett erőfeszítése-
kért. Hangsúlyozta, hogy az erdő-
gazdaság napjainkban nem csak 
színvonalas, de megfeszített mun-
kát is végez, amelyre jó példa a Tű-
zifaprogram. Államtitkár vélemé-
nye szerint a nagy leterheltséggel 
járó tűzifaprogrammal járó felada-
tot a cég profizmussal koordinálja 
és mindent megtesznek az embe-
rek igényeinek kiszolgálása céljából. 

Dr. Horváth Kálmán, Tolna 
megye főispánja köszöntő-
beszédjében a mesés kör-
nyezet által keltett késő őszi 
hangulatot és az eredményes 
vadászidényt egyaránt mél-
tatta.  A gyermekeket a Len-
gyel Annafürdői Erdészeti 
Erdei Iskola munkatársai 
kézműves foglalkozással vár-
ták, a kellemes napsütésben 
az erdőhöz kapcsolódó apró 
emléktárgyakat készíthettek 
el a legkisebb érdeklődők. 

A rendezvény természetesen 
kutyabarát volt, így négylábú tár-
saink is nagy számban lehettek je-
len a vadászünnepen.

Gyulaj Zrt.

Sokan szemlélték meg a trófeákat

Gyulajon minden második bika aranyérmes

2023. évi vasúti 
menetrend

(érvényes 2022. december 11-től)

PINCEHELY BUDAPEST    VONATNEM

03.01  05.09 Déli pu.  S40-es személy
04.32  06.14 Déli pu.  G40-es személy (munkanap)
04.55  07.09 Déli pu.  S40-es személy (hétvégén)
05:51  08:09 Déli pu.  S40-es személy (munkanap)
06.57  09.09 Déli pu.  S40-es személy
07.18  08.59 Keleti pu.  Somogy IC
08.57  11.09 Déli pu.  S40-es személy
10.57  13.09 Déli pu.  S40-es személy
12.57  15.09 Déli pu.  S40-es személy (vasárnap)
13.18  14.59 Keleti pu.  Kresz Géza IC
14.57  17.09 Déli pu.  S40-es személy
16.57  19.09 Déli pu.  S40-es személy
17.18  18.59 Keleti pu.  Rippl-Rónai IC
18.57  21.09 Déli pu.  S40-es személy
20.57  23.09 Déli pu.  S40-es személy 

BUDAPEST  PINCEHELY  VONATNEM

04.50 Déli pu.  06.57  S40-es személy
06.30 Keleti pu.  08.09  Kresz Géza IC
06.50 Déli pu.  08.57  S40-es személy
08.50 Déli pu.  10.57  S40-es személy
10.50 Déli pu.  12.49  S40-es személy (vasárnap)
12.30 Keleti pu.  14.09  Rippl-Rónai IC
12.50 Déli pu.  14.57  S40-es személy
14.50 Déli pu.   16.57  S40-es személy
16.30 Keleti pu.  18.09  Somogy IC 
16.50 Déli pu.  18.57  S40-es személy
18.50 Déli pu.  20.57  S40-es személy (szombaton)
19.15 Déli pu.  20.57  Z40-es személy (mun. és vas.)
20.50 Déli pu.  22.53  S40-es személy


