
Több évtized után megszűnt a 
helyi járatú autóbusz közle-
kedés

A tavalyi év utolsó napján meg-
szűnt Tamásiban az autóbusszal 
végzett menetrend szerinti he-
lyi személyszállítás a városban. 

 ¬ 2. oldal
Pályaorientációs kalandőrü-
let: senki sem ment haza üres 
kézzel

Harmadik alkalommal szer-
vezte meg Pályaorientációs 
Kalandőrület című vetélke-
dőjét a Tolna Megyei SZC Vá-
lyi Péter Szakképző Iskola és 
Kollégium, a Tolna Megyei 
Szakképzési Centrummal és a 
Tolnáért- Tolna Megyei Térség-
fejlesztési Nonprofit Közhasznú 
Kft-vel közösen. 

 ¬ 6. oldal
Beszélgetés a Tamási Karitász 
Csoport Caritas Hungarica dí-
jas önkéntesével

Példaértékű szolgálatuk elisme-
réseként a Pécsi Egyházmegyei 
Katolikus Karitász három ön-
kéntese vehetett át 2022-ben 
Caritas Hungarica díjat az újbu-
dai Magyar Szentek-templomá-
ban. A díjazottak egyike Both 
Béláné, a Tamási Karitász Cso-
port önkéntese.

 ¬ 4. oldal
Két év szünet után idén ismét 
díjazták a megye legjobb 
diákolimpikonjait

Tizennégy sportág 206 verseny-
zője vehetett át elismerést a 
Tolna Megyei Diáksport Tanács 
szervezésében megrendezett 
díjátadón. 

 ¬ 7. oldal

Advent harmadik vasárnapján, valamint a negyedik hétvégén szombaton és vasárnap is várták a Túrmezei térre látogatókat. A koszo-
rún meggyújtották a harmadik és negyedik gyertyát is; meghitt hangulatban várták az ünnep beköszöntét a városban élők.      3. oldal
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Meghitt hangulatban teltek az ünnepekA tartalomból

Negyed évszázada segíti, támogatja a rászorulókat
Huszonöt év után idén köszönt le a tamási karitász éléről Fellinger Károlyné, akit ennek apropóján kérdezett a Tolnai 
Népújság. 

Idén 25 éves a tamási karitász cso-
port, amely immár negyedszázada 
folyamatosan segíti, támogatja a 
város hátrányos helyzetű családjait, 
rászoruló lakosait a Pécsi Egyház-
megyei Katolikus Karitász köte-
lékében. Jóformán a kezdetek óta 
tevékenykedik a jótékonysági cso-
portban Fellinger Károlyné, a Ta-
mási Caritas Egyesület 2022-ben 
leköszönő elnöke, akit a Katolikus 
Püspöki Konferencia és a Katoli-
kus Szeretetszolgálat által alapított 
"Szent Erzsébet rózsája" díj mintá-
jára azonos néven létrehozott helyi 
elismerést vehette át a csoport mű-
ködésének 25. évfordulójára szerve-
zett ünnepségen. – Nem is tudtam 
méltóképpen megköszönni, úgy 
elérzékenyültem a díj átvátele-
kor – fogalmazott érezhetően még 
mindig meghatottan a jótékonysági 
egyesület volt elnöke, akit egyebek 
mellett jótékonysági munkájának 
történetéről is kérdeztek.
– Eleinte informális csoportként 
működött a 2007-ben egyesületté 
alakult helyi karitász, engem elő-
ször városvezetőként vendégnek 
hívtak meg, de annyira megtetszett 
a tevékenység, hogy köztük marad-
tam, és ahol lehetett, segítettem a 
munkát – emlékezett vissza csatla-
kozására a jószolgálati csoport volt 
elnöke, akit 2000-től választottak 
vezetőjükké. De hogyan fonódott 
össze az élete a jótékonysággal, éle-
te korábbi szakaszában volt-e vala-
mi előzménye az effajta munkának 
– kérdezték Fellinger Károlynét. 
– Nagyapám egyfajta példakép szá-

momra, aki mindig jóságos volt, 
nagyon sok segítséget nyújtott má-
soknak, akár kenyér, akár álláshely 
kellett. Ötven évvel ezelőtt, 1972-
ben kezdtem meg a közszolgálatot 
Nagykónyiban, polgármesteri hi-
vatalnál, vagyis ahogy akkor hív-
ták a községi tanácsnál, ahol igaz-
gatási előadóként a szociális ügyek 
tartoztak hozzám. Már ekkor is 
nagyon sok nehéz helyzetben élő-
vel találkoztam és mindig a meg-
oldásokat kerestem a problémáikra, 
próbáltam segíteni az embereken 
– fogalmazott. Később megismer-
te Teréz anya és Böjte Csaba atya 

tevékenységét, amelyek – mint 
mondta – mindig megfogták. – A 
hit és szeretet, a szociális érzékeny-
ség végigvonult az életemen, emel-
lett a család és a közösség játszott 
mindig kiemelt szerepet – hangsú-
lyozta. Ez vezette, akkor is, amikor 
polgármesterként indult a kilencve-
nes évek derekán a választásokon és 
egy cikluson keresztül irányította a 
várost.
Ahogy a családban korábban is 
öröklődött a segítőkészség generá-
cióról generációra, így történt ez a 
saját gyermekeivel, unokáival is. Fia 
az emberek megsegítésére esküdött 

fel, ma a tamási mentőállomás ve-
zetője, aki sokat segít a betegek-
nek, míg lánya a kormányhivatalnál 
dolgozik. Mindketten támogatják 
édesanyjuk jótékonysági munkáját. 
Az unokák is ebben nőttek fel, akik 
mára már nagyobbak és bár vidéken 
tanulnak, ha ráérnek, ők is örömmel 
vesznek részt a helyi karitász éle-
tében. Fellinger Károlyné úgy érzi, 
sikerült ezt a fajta empátiát átörökí-
teni, nekik is tovább adni. A tamá-
si karitász élén eltöltött hosszú idő 
után idén adta át a stafétát utódjá-
nak. Az utóbbi időben ugyanis rá-
jött, hogy fizikailag már nem tud 
annyit dolgozni, mint korábban. – 
Elmúltam 74 éves, valamikor hátra 
kell lépni egy lépést – fogalmazott. 
Mint mondta, ehhez az is kellett, 
hogy találjon olyan beállítottságú, 
érzelmű személyt, mint Tolnainé 
Kelemen Beátát, aki továbbviszi a 
feladatokat. Így immár nem veze-
tőként, de továbbra is aktívan részt 
vesz az egyesület munkájában.
– Visszatekintve az eddigi évekre 
elmondhatom, hogy mindig na-
gyon munkás életet éltem, sokféle 
tevékenységet végeztem, de min-
den este önvizsgálatot is tartottam. 
Mindig is szerettem volna estén-
ként nyugodtan a tükörbe nézni és 
lepihenni. Úgy gondolom, ezt sike-
rült megvalósítanom, ami nagyon jó 
érzés. Elmondhatom, hogy a napi 
egy jócselekedet szinte minden al-
kalommal meg volt. Ez nagyon fon-
tos ahhoz, hogy az ember értelmes, 
tartalmas életet éljen – összegezte 
ars poeticáját.

A Szent Erzsébet rózsája díj átvétele
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Több évtized után megszűnt a 
helyi járatú autóbusz közlekedés
A tavalyi év utolsó napján megszűnt Tamásiban az autó-
busszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 
a városban. 

A döntést két dolog kényszerítette 
ki. Egyfelől a lakossági igények je-
lentős csökkenése, másfelől a köz-
szolgáltatás fenntartásához szük-
séges önkormányzati támogatás 
összegének a drasztikus növekedé-
se.

Ha csak az elmúlt öt év forgalmi 
adatait vetjük össze, például a 2017. 
év II. negyedévében eladott jegyek 
száma 486 darabról 2022. év II. ne-
gyedévében mindössze 178 darabra 
csökkent - ami 68%-os csökkenés-, 
de az értékesített bérletek száma is 
ugyanezen időszakokat összevetve 
20-ról 11-re, közel felére csökkent.  
Ez a kihasználtságot tekintve azt je-
lenti, hogy 2022-ben átlagban egy 
járat párra 1,4 utas jutott, miközben 
az e-célra igénybevett legkisebb au-

tóbusz is 44 férőhelyes volt.
A helyi járatú autóbusz közlekedés 
a fővárosi önkormányzat kivételével 
a helyi önkormányzatok számára 
önként vállalt feladat, mely nem ve-
szélyeztetheti az általuk kötelezően 
ellátandó feladatokat. 
A közszolgáltatás személyi-, tárgyi- 
és gazdasági feltételei jogszabályok 
által pontosan körülhatároltak. 
Utóbbinál előírás, hogy a közszol-
gáltató számára a költségeinek be-
vétellel nem fedezett hányadát az 
önkormányzatnak támogatás for-
májában meg kell térítenie. Ugyan-
ezt a két előbb említett negyedévet 
összehasonlítva az önkormányzat 
által fizetendő támogatás összege 
a 2,3-szorosára nőtt és ez már kö-
zel kétmillió forint kiadást jelentett 
negyedévente. Könnyen belátható, 
hogy ez már ilyen alacsony kihasz-
náltság mellett nem fenntartható, 
emiatt kénytelen volt a Képviselő-
testület a közszolgáltatási szerződés 
közös megegyezéssel történő meg-
szüntetését kezdeményezni.
Mivel a megszűnő szolgáltatás 
miatt bizonyára vannak olyan szo-
ciálisan hátrányos helyzetűek, akik 
a legszükségesebb utazási igényüket 
sem képesek önerejükből, vagy csa-
ládi segítséggel megoldani, a Tamá-
si és Környéke Szociális Központ 
által működtetett tanyagondnoki 

szolgálat segítségét kértük fel az 
érintettek segítésére.
A szolgálat közreműködik a(z):
- étkeztetésben
- házi segítségnyújtás biztosításá-
ban
- közösségi információk szolgálta-
tásában
- egészségügyi ellátáshoz való hoz-
zájutásban
- hivatalos ügyek intézésében
- gyermekek, óvodások, fiatalok 
szállításában
Meglevő feladataik mellett pró-
bálnak segítséget nyújtani azon 
kérelmezők számára, akik ügyeik 
intézéséhez a megszűnő helyi busz-
közlekedést vették igénybe. Mivel a 
tanyagondnoki szolgálat napi fel-
adatai részben kötöttek, így a helyi 
személyszállítás igénylése esetén 
időpont egyeztetés szükséges, me-
lyet a 74/570-083-as telefonszá-
mon lehet megtenni. 
Az előzetesen beérkezett igényeket, 
kérelmeket a Tamási és Környéke 
Szociális Központ intézményveze-
tője bírálja el és hagyja jóvá.

Elindult az utolsó járat
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Adományokkal tették szebbé az ünnepet
A Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatalának munkatársai 2022-ben ismét 
összefogtak, hogy akciójukkal szebbé varázsolhassák a karácsonyt. 

Az intézmény tagjai hosszú 
évek óta gyűjtenek már a rá-
szorulóknak, az évek alatt több 
szervezetnek is segítettek. Ez 
alkalommal a Tamási és Vá-
roskörnyéki Önkormányzatok 
Szociális Integrációs Központ 
Család- és Gyermekjóléti Köz-
pontja és a Tamási Állatvédő 
Egyesület számára gyűjtöttek ado-
mányokat, ahogy a képeken is lát-
szik, sokféle dolgot. A családoknak 
és gyerekeknek a tartós élelmiszer 

mellett használt ruhát, kozmeti-
kumot, játékokat, édességet raktak 
a dobozokba, a kutyáknak pedig 
főként élelmet – mondta el Gött-

lingerné Pintér Judit, a Ta-
mási Járási Hivatal vezetője. 
Az adományokat Szabados-
né Vastag Edina, a Tamási és 
Környéke Szociális Központ 
intézményvezetője, valamint 
Kovács Anett, a Tamási Állat-
védő Egyesület elnöke vették 
át. Nem hiányozhattak a gazdi-

kereső kutyusok sem az eseményről: 
Makiki és Odi lelkesen szimatolták 
végig a négylábúaknak szánt aján-
dékokat. 

Két Tolna megyei nyomozót 
jutalmaztak Budapesten

Két Tolna megyei rendőr kiváló szakmai munkáját is 
jutalmazták Budapesten – tájékoztatott a police.hu-n 
a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Dr. Töreki Sándor rendőrségi fő-
tanácsos, bűnügyi országos rend-
őrfőkapitány-helyettes szakterü-
letén végzett kiemelkedő munkája 
elismeréseként elismerésben ré-
szesített két Tolna vármegyében 
szolgáló rendőrt. Az elismerést 

decemberben Budapesten vet-
ték át dr. Töreki Sándortól. Juta-
lomban részesült Szabó-Lukács 
Zoltán, a Szekszárdi Rendőrka-
pitányság nyomozója, valamint 
Obernyik Zoltán, a Tamási Rend-
őrkapitányság nyomozója.

Dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy adja át az elismerést Obernyik Zoltán 
r. hadnagynak

Az összefogás eredményének idén is sokan örülhettek
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Adventi ünnepkör az 
Aranyerdő Óvodában 

és Bölcsődében
Egyik legszebb ünnepi időszakunk az Advent. Óvodánk-
ban hétről hétre új izgalmak, tevékenységek vártak a 
gyermekekre. 

Advent első hetében a Mikulásvá-
rás izgalma tartotta „lázban” a gye-
rekeket. Elérkezett december 6-a, 
csengett-bongott az óvoda minden 
csoportszobája kis „ovisaink” gyö-
nyörű hangjától, ahogy a várakozás 
izgalmában énekelték a Mikulásvá-
ró dalokat. A Nagyszakállú betért 
minden csoportba, és piros zsák-
jából minden gyermeknek osztott 
ajándékot. 
Alig ballagott el a Mikulás, máris itt 
kopogtatott az év legszebb ünnepe, 
a karácsony. Óvodánk belső terei 
ünneplőbe öltöztek, a karácsony 
illata lengte be a csoportszobákat, 
folyosókat. A fenyőág, a narancs, a 
fahéj mellett mézeskalácsillat ter-
jengett a levegőben. A csoport-
szobákból karácsonyi versek, dalok 
hangja szűrődött ki, meghittség 
lengett körülöttünk. Az ünnep nap-
ján (óvodánkban december 14-én 
tartottuk a karácsonyi ünnepséget) 
a gyermekek körbe állták a közös-
ségi tereinkben feldíszített kará-

csonyfát, verset mondtak, énekeltek. 
Majd türelmetlenül várták, hogy 
végre megkaphassák a karácsonyfa 
alatt elhelyezett ajándékokat. Utána 
közös karácsonyi ünnepséget tar-
tottunk, az óvó nénik ünnepi mű-
sorát minden kisgyermek örömmel 
fogadta.

Képriport

Meghitt hangulatban teltek az ünnepek
Advent harmadik vasárnapján, valamint a negyedik hétvégén szombaton és vasárnap 
is várták a Túrmezei térre látogatókat. A koszorún meggyújtották a harmadik és ne-
gyedik gyertyát is; meghitt hangulatban várták az ünnep beköszöntét a városban élők.

Mikulásváró a Würtzben
Hosszú évek hagyományát követve Mikulásváró pro-
jektnapokra hívtuk iskolánk negyedik évfolyamos kis-
diákjait december 5-7. között. 

A projektnapokat a negyedik évfo-
lyamos termek és folyosók téli ru-
hába öltöztetése előzte meg. A de-
korációkat a gyerekekkel közösen 
készítettük el, ezzel is hangolódva 
az adventi időszakra, a Mikulás- és 
Karácsonyvárásra.
Ebben a három napban minden a 
Mikulás körül forgott. Délelőttre, 
délutánra egyaránt jutott program.
Hétfő délelőtt csapatokat alakítot-
tunk, menetlevelet készítettünk az 
évfolyamszintű Mikulás-vetélkedő-
re. A tanórákon verseket, meséket 
olvastunk, illusztrációkat készítet-
tünk, Mikulás-dalokat énekeltünk, 
játékos matematikai feladatokat 
oldottunk meg.  Délután kézműves 
foglalkozás keretében készíthettek a 
gyerekek többek között rénszarvast, 
Mikulás-könyvjelzőt, bonbontartót, 
Mikulás-csomagot.
Kedd délelőtt a sportjátéké volt a 
főszerep, az évfolyamszintű Mi-
kuláshoz kapcsolódó feladatokat 

örömmel végezték a gyerekek:  volt 
itt szánkótoló verseny, Mikulás-
csizma megtöltés, karácsonyfa-
építés/dekorálás tejfölös dobozból, 
kupakokból. A színes, vidám, öt-
letes feladatokról Fonyódi-Tolnai 
Margit gondoskodott. 
A sportjáték után meghallgattuk 
a 4.c és 4.d osztály szívmelengető 
Mikulás-műsorát az iskolarádióban. 
Délután pedig forgószínpad-szerű-
en került sor a várva várt 7 állomá-
sos Mikulás-vetélkedőre. Érdekes, 
gondolkodtató, vicces feladatokkal 
egyaránt találkozhattak a gyerekek. 
Szerdán délelőtt a Zeneiskola nö-
vendékei tartottak az évfolyam-
nak zenés bemutatót, illetve Mi-
kulásdalokat adtak elő rézfúvós 
hangszereken, gitáron, zongorán. 
Délután a társasjátékoké és a Mi-
kulás-bulié volt a főszerep. A gye-
rekek zenét hallgattak, táncoltak, 
vidáman töltötték a délutánt. 

Viszló Viktória

Advent harmadik vasárnapján a Pántlika Néptánc Együttes is 
fellépett. Tamásiban 2003-ban alakultak, a népi kultúra megőrzé-
sét, a hétköznapok és az ünnepek hagyományainak megélését, 
a néptánc tradíciójának továbbadását tűzték ki célul. Az adven-
ti fellépésre öt korcsoporttal érkeztek, közel 70 fővel. Műsoruk 
címe: Ma örvendjünk, ma vígadjunk volt.  Összeállította és be-
tanította: Kissné Kecskeméti Eszter, citerán kísért: Gulyás Ildikó.

A Würtz Ádám Általános Iskola énekkara nyitotta meg az 
utolsó adventi hétvégét, hosszú évek óta szereplői már a 
karácsonyváró rendezvényeknek, emellett iskolai és városi 
eseményeken is fellépnek. A kórus, melynek vezetője Gulyás 
Ildikó, a 2022-es évben sok új taggal bővült. Műsorukban 
népszerű karácsonyi dalokkal szórakoztatták a közönséget, 
melyre már szeptember óta, heti rendszerességgel készültek.

Az utolsó vasárnapon fellépett a Tamási Koncert-Fúvószenekar 
is, koncertjük mindig üde színfoltja a város kulturális életének.  
A művészeti munkát 2019 januárja óta Varga Balázs irányítja. A 
zenekar 2022-ben ünnepelte fennállásának 60 éves jubileumát, 
melynek ünnepléseként egy 3 napos fúvós fiesztát rendeztek 
júliusban. Ezen a három napon felcsendültek azok a dallamok, 
amikkel adventkor is megörvendeztették a közönséget.

Négy hétvégén keresztül várták a művelődési központ 
munkatársai a Túrmezei térre látogatókat. Minden al-
kalomra lelkesen készültek a fellépők is, akik meghitt 
karácsonyi hangulatot varázsoltak a térre. A kézműves 
vásárban hétről-hétre gyönyörű alkotásokkal lehetett ta-
lálkozni, az étel és italárusok pedig gondoskodtak a fi-
nom falatokról: fánkról, kürtőskalácsról, forralt borról és 
puncsról. A város közösségi tere minden vasárnap be-
népesült.

A Tamási Aranyalma Waldorf Iskola tanítóinak, diákjainak műso-
ra is színesítette advent harmadik vasárnapját. Az iskola 2018-
ban nyitotta meg kapuit, idén 5 évfolyamon már 51 gyermek 
tanul. Az osztályok mindennapjainak szerves része a vers, a 
mozgás, a ritmus és a zene is. Az adventi ünnepkörben különös 
varázsa van a szülőkkel együtt töltött reggeli énekléseknek. Eb-
ből a hangulatból nyújtottak át egy kis ízelítőt a közönségnek.

Heincz Gábor „Biga” országosan ismert és népszerű dalszerző, 
előadó. Több alkalommal is döntős volt A Dal című produkci-
óban. Szerzeményei rendszeresen szerepelnek az országos 
játszási listákon. Kontor Tamással – aki a Megasztárban vált is-
mertté - alkotott duójuk saját szerzeményeket és feldolgozáso-
kat játszik, egyéni ízzel, professzionális megszólalással – ebbe 
kóstolhattak be a tamásiak az utolsó adventi hétvégén.

Horváth Károly, azaz Charlie, a ma már Liszt-díjas, jellegzetes hangú 
énekes többször is sztár lett pályája során. Először a ’70-es évek má-
sodik felében, a Generál frontembereként, majd a ’90-es években a 
Tátrai Band énekeseként. 1994-ben szólópályára lépett, sokan meg-
kérdőjelezték döntését, hiszen „anyazenekara” is sikerrel működött. 
Charlie azonban így is megállta a helyét, lemezei bearanyozódtak, 
platinává váltak. A tamási közönség is együtt énekelte vele híres dalait.

A város hatalmas adventi koszorúján a negyedik gyer-
tyát, mely a szeretetet jelképezi, a város polgármeste-
re, Porga Ferenc gyújtotta meg. Mint elmondta: azt is 
jelképezi, hogy a szeretet gyertyája nélkül nem éghetne 
a másik négy gyertya, mert ennek a lángja táplálja az 
összes többit. Azt kívánta a szívekbe, az otthonokba, 
hogy lobbanjon lángra, és égjen egész évben a hit, a 
remény, az öröm és a szeretet gyertyája.

Nagy sikere volt a kézműves foglalkozásoknak

Az ovisok már nagyon várták a 
Télapót
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Ötszáz karácsonyi meglepetés cipősdoboz tette szebbé az ünnepet
„Egy nagy adag szeretet 
cipősdobozba csomagol-
va különlegessé varázsol-
ja a rászoruló kisgyerekek 
Karácsonyát” gondolattal 
a Baptista Szeretetszolgá-
lat idén már tizenkilence-
dik alkalommal hirdette 
meg hagyományos Cipős-
doboz akcióját, amelynek 
során munkatársaik és ön-
kénteseik – támogatóik 
és segítőik jóvoltából – az 
adventi időszakban ország-
szerte sok ezer cipősdoboz-
nyi ajándékot gyűjtöttek 
össze a hátrányos helyzetű 
gyermekek számára.

A tavalyi évhez hasonlóan 
Tamási Város Önkormány-
zata és a Tamási Polgár-
mesteri Hivatal is igényelt 
karácsonyi meglepetésdobo-
zokat a Szeretetszolgálattól, 
melyeket december 20-án 
vehettek át. Az adományo-
zás szervezése dr. Menyhárt 
Judit hatósági irodavezető-
nek és Lehr Péter műszaki 
csoportvezetőnek köszön-
hető. A cipősdobozok 0 – 17 
éves korig rejtettek megle-
petés ajándékokat. A dobo-
zok tartalmazhattak mese és 
ifjúsági könyveket, színezőt, 
társasjátékot, kártyát, építő-

játékot, foglalkoztató és készségfej-
lesztő játékot, egyéb sporteszközt, 
higiéniai felszerelést, édességet, 
íróeszközt és egyéb iskolai felszere-
léseket, egy kedves képeslapot vagy 
családi fotót néhány üdvözlő sorral, 
jókívánsággal. Az ajándékokat az 

átvétel napján kiosztották a Würtz 
Ádám Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola, valamint a Ta-
mási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 
részére, melyek bizonyára szebbé 
tették az ünnepeket, és nagy örömet 
jelentettek a gyerekeknek.

Szülők, nagyszülők, intézményi 
dolgozók fogtak össze

Az Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde szülői szervezete a tavalyi év decemberében ha-
todik alkalommal is megrendezte a már hagyományosnak számító jótékonysági ad-
venti vásárt az óvoda és bölcsőde javára. 

A karácsonyi jótékonysági vásár 
ezúttal is a művelődési központ 
közreműködésével, a Túrmezei 
Erzsébet téren kapott helyet, az 
adventre készülő kisházakban. 
A vásáron reggel 7 órától este 6 
óráig várták a vásárlókat és ada-
kozókat a szervezők és segítőik. 
A bevételt idén is az óvodai és böl-
csődei csoportok között osztották 
szét, ezzel segítve a csoportokat a 
karácsonyi készülődésben. A vásá-
ron volt tombolasorsolás is, melyen 
azok vehettek részt, akik legalább 
2000 forint értékben vásároltak, a 
gyerekeket pedig fotófallal és sza-
loncukorral várták. A termékeket 
a szülők, nagyszülők, intézményi 

dolgozók készítették, nagyon igé-
nyes, szép dolgok kerültek az asz-
talokra.
A hatodik alkalommal megrende-
zett jótékonysági vásárra sokan ké-
szültek, sokan vásároltak, és sokan 
segítették a szülői szervezet mun-
káját, emellett nagyon sokan aján-
lottak fel tombola nyereményt, me-
lyet ezúton is hálásan köszönünk. 

A rendezvény nagyon szép ered-
ménnyel zárult, idén rekordot 
döntöttünk a befolyt összeggel. 
A szülői szervezet úgy döntött, 
hogy ezt az összeget kiegészíti 
annyi pénzzel, hogy mind a 14 
csoportnak 30.000 forinttal se-
gíthessenek a karácsonyi készü-

lődésben. 
Bízva a további programjaink 
sikeres lebonyolításában, készü-
lünk egy újabb esemény - egy 
jótékonysági bál - megszervezé-
sére, melyet 2023.01.28-án ren-
dezünk, s melyre mindenkit sze-
retettel várunk!

Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 
Szülői Szervezete

Isten erre a szolgálatra hívott 
Beszélgetés a Tamási Karitász Csoport Caritas Hungarica díjas önkéntesével

Példaértékű szolgálatuk el-
ismeréseként a Pécsi Egy-
házmegyei Katolikus Ka-
ritász három önkéntese 
vehetett át 2022-ben Caritas 
Hungarica díjat az újbudai 
Magyar Szentek-templo-
mában. A díjazottak egyike 
Both Béláné, a Tamási Kari-
tász Csoport önkéntese, akit 
a szeretetből fakadó szolgá-
latról kérdeztünk – írja a pe-
csiegyhazmegye.hu.

• Hosszú évek óta tevékenykedik 
a Pécsi Egyházmegyei Katolikus 
Karitász önkéntesei között. A sze-
retetszolgálat betölti a minden-
napjait. Mi hozta Önt a Karitász 
önkéntesei közé?
 – A szeretet. Tulajdonképpen a 

gyerekkori emlékeim játszottak 
nagy szerepet, ahogyan felnőttem, 
mert a családunkban sok beteg csa-
ládtag volt, akik ápolásra szorultak, 
köztük a férjem is. Vele együtt hat 
embert ápoltam és közben megta-
pasztalhattam, hogy milyen fontos 
a rászorulónak, ha valakire támasz-
kodhat. Amikor a férjem meghalt, 
megfogadtam, hogy ezt az érzést 

tovább szeretném adni 
másoknak, szívből, lélek-
ből, szeretetből.
• A Karitász tamási cso-
portjának önkénteseként 
szolgál. A tamási és a pári 
plébániák területén élők 
jól ismerik Önt. A szere-
tetszolgálat mely részé-
ben vállal szerepet?
 – Bármely feladatról le-

gyen szó, abból kiveszem 
a részemet, legyen az a rá-
szoruló emberek látogatá-
sa, ruhaosztás vagy az ado-
mányok eljuttatása. Bevásárlásban 
segítek, ha kell gyógyszert váltok ki, 
beteget látogatok. Isten erre a szol-
gálatra küldött és mindez annyira 
motivál, hogy úgy érzem, ameddig 
élek ezt szeretném csinálni.
• Volt-e az önkéntes szolgálat 
során olyan momentum, emlék, 
mely meghatározó volt az Ön 
számára? Amire szívesen gondol 
vissza, esetleg erőt ad a minden-
napokban?
 – Talán az az érzés, amikor szegény 

embereket látok, akik éheznek. Nem 
tudnék úgy leülni az asztalhoz, hogy 
tudom, hogy ők éheznek. Sok gyer-

meket ismerek, akik sokszor úgy 
fekszenek le esténként, hogy nincs 
étel az asztalukon. Ezért gondolok 
egyet, összepakolok némi ennivalót 
és elviszem nekik. Sok helyen a szü-
lők hiába dolgoznak, a minimálbér 
kevés, nincs pénz ennivalóra, ruhára. 
Márpedig ha jön a tél, a gyerekek-
nek meleg cipőre, kabátra van szük-
ség. Például, ha van a családomban, 
akiknek nincs már szükségük még jó 
állapotban levő ruhára, cipőre, min-
dig ezekre a gyerekekre gondolok, 
összegyűjtöm és elviszem nekik. Ne-
kem a szeretet, az odaadás és a szol-
gálat a meghatározó, amit mi önkén-

tesek teszünk.
• Miért ilyen fontos az Ön 
számára a másik ember 
iránti  személyes szeretet, a 
szeretetszolgálat?
 – Nem a köszönetért csiná-

lom, nem várom el senkitől, 
hogy megköszönjön bármit. 
Akkor vagyok boldog, ha lá-
tom a mosolyt, az örömöt és 
elégedettséget az arcokon, 
amikor a kezükbe adom a 
gyümölcsöt, élelmiszert, ru-
hát vagy cipőt. Amikor látom 
az örömüket, hogy van, aki 

gondolt rájuk is. Aki rászorul a jóra, 
a segítségre, nemcsak legyint egyet, 
ha kap valamit, hanem ő is szívből 
fogadja, amit én szívből adok át neki, 
legyen az egy jócselekedet, vagy bár-
mi. Nincsen szebb dolog annál, mint 
amikor az ember jót tehet másokkal. 
Lehetnek ők akár a szomszédaim, 
vagy bárki más, mert az egész város-
ban felkeresem azokat, akikről hal-
lom, hogy sajnos rossz helyzetben 
élnek. Elmegyek hozzájuk, beszélge-
tek velük, az idősekkel is. Az idősek-
nek sokszor a jó szó, a beszélgetés, 
a meghallgatás és odafordulás talán 
többet ér, mintha bármi mást adnék 

nekik. Sokan megkérdezik, hogy mi-
kor jövök legközelebb és ez jó érzés-
sel tölt el. Olyankor úgy érzem, hogy 
mind a ketten jól éreztük magunkat. 
Én adtam, ő meg kapott valamit, 
ami fontos számára.
• Pécsi Egyházmegyei Katolikus 
Karitász  önkénteseinek Pécsen 
megtartott találkozóján személye-
sen is gratuláltak Önnek, megkö-
szönve szolgálatát.  Hogy fogadta 
az országos elismerést, melyben 
Caritas Hungarica díjjal méltat-
ták szolgálatát?
 – Ez a díj nagyon csodálatos dolog. 

Annyira megható volt, amikor átve-
hettem, hogy szavakkal elmondani 
nem lehet. Hálás vagyok a Jóisten-
nek, amiért ezt a díjat kiérdemelhet-
tem és megkaphattam. Azt vallom, 
hogy születni kell arra, hogy az em-
ber megértse a szegényeket, akiknek 
az az apróság, amit adunk nekik, so-
kat jelent. Sajnos, sok esetben látom, 
hogy akinek sok van, sokszor abból 
a sokból sem tud egy keveset adni a 
szegényebbnek. Nagyon büszke va-
gyok a díjra és szeretném továbbra 
is szolgálni a Karitászt. Ezért tettem 
eddig is és szeretnék ezután is tenni, 
ameddig a Jóisten engedi, szolgálni.

Both Béláné meghatódva vette át a díjat
Fo

tó
: M

ag
ya

r K
ur

ír,
 P

écs
i E

gy
há

zm
eg

ye
i K

at
oli

ku
s K

ar
itá

sz



XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM       KÖZÉLET        5

IN MEMORIAM 

KASZÁS DEZSŐ TANÁR ÚR (1932-2022)
2022. december 30-án telefonon 
kaptam a szomorú és lesújtó hírt, 
„ma reggel elhunyt Kaszás De-
zső Tanár Úr.” Napokig kerestem, 
igaz-e, de nem találtam bizonyos-
ságot. Később kezdem ezt a rend-
hagyó és rövid megemlékezésemet, 
miután felhívtam egyik tamási ba-
rátomat, aki megerősítette a szo-
morú hírt. Egyéni búcsúztatómat 
írnám életrajza nélkül, emlékezetül 
gimnáziumi osztályfőnökömre, az 
utóbbi 25 év színes és számomra 
sok értéket adó barátságunkra. Tar-
talmas és sok ismeretet adó e-mail 
levelezéseinket hat kötetben Kaszás 
könyv címmel megszerkesztettem, 
Vele egyeztetve, szűk körben ter-
jeszthettem.
Először is ezzel a nem szokványos 
nekrológgal tiszteletemet, köszöne-
temet és hálámat fejezném ki a hi-
vatásként oktató és nevelő tanárom 
iránt. 
Tanár Úr 1955-től nyugdíjazá-
sáig tanított a Tamási Béri Balogh 
Ádám Gimnáziumban matemati-
kát és fizikát, majd osztályfőnököm 
volt 1964-1968 között. Fizika ta-
nításához több mint 50 bemutató 
kísérleti eszközt alkotott, akadémiai 
szintről ezért nagy elismerés, hogy 
Öveges professzor utódának nevez-
ték. A fizika tudományos társaság 
tagjaként még Teller Edével is talál-
kozott a paksi atomerőműnél. Több 
tanítványa kutató és tudós lett a fi-
zikai tudományok területén, vagy 
a tanári pályára kerültek magasabb 
szinten is.

Harminckettes létszámmal 
kezdtük az 1964-es tanévet, 
majd 25-en érettségiztünk. 
Az osztály többsége terme-
lőszövetkezeti parasztgyerek, 
eleinte tájszólással beszél-
tünk, de egymást csúfolva ha-
mar leszoktunk erről. Többen 
segítettük a termelőszövet-
kezeti családunk háztáji pa-
raszti munkáját, egyik leány 
osztálytársam minden ősszel 
egy hétig hiányzott kukorica 
szedés/törés miatt.
Nagyon nehéz röviden meg-
határozni, hogy ki volt Ka-
szás Dezső. Nagy műveltségű 
és hivatásának elkötelezett 
oktató-nevelő volt, nyomot 
hagyva sok-sok tanítványa 
életútjának alakulásában. 
Képzeletem IGAZ EMB-
REK KLUBJÁBAN két or-
vostudományi kutató, közeli 
ismerőseim után harmadik 
tagom Kaszás Dezső Tanár Úr, aki 
ismerte az előzők munkásságát is, 
mert műveltsége nem csak a pe-
dagógia, de a tudományok és mű-
vészetek területén is sokoldalú volt. 
Bella Margit gimnáziumi latinta-
nárnőm a 4. klubtag, mert mindket-
ten igazolták tanári oktató-nevelő 
tevékenységükkel, életpályájukkal, 
az igaz ember meghatározásomat. 
Tíz év alatt az élő és posztumusz 
Igaz Ember elismeréseim száma 
közel 10 fő.
Kaszás Tanár Úr mosolyogva és 
érthetően tanította a matekot és fi-

zikát, ha tanóráin lanyhult a figyel-
münk, a tananyaghoz kötődő viccet 
és anekdotát mesélt. Osztályfőnöki 
órák tanrendjében rendszeres volt 
az illemtankönyv fontos részeinek 
felolvasása, megbeszélése. Menet-
rendek olvasása és megértése mel-
lett, a lelkünkre kötötte, hogy utcán 
és nyilvános helyen ne dobjunk el 
a szemetet, hanem tegyük zsebre, 
és majd később találunk szeme-
tes tartót. Az alkohollal mértékkel 
bánjunk, de kiemelte a száraz vö-
rösbor fogínygyógyító hatását, és 
egy fogkrémet helyettesítő fogport 

is alkotott, amit a patiká-
ban Kaszás féle fogporként 
vehettünk. Persze nekünk 
fiúknak, a vörösbor iszoga-
tás volt a szimpatikusabb, 
lányok a vörös vermut li-
kőrbort kedvelték, amikor 
talpunkra kötött kefékkel, 
táncolva fényesítettük osz-
tálytermünk parkettáját. 
Belénk ivódott Tanár 
Úr nevelése és mondá-
sai, életmódja és életvi-
tele. Sokszor mondta: 
„Ne dohányozzatok, mert 
minden cigaretta egy ko-
porsószeg!” Óraközi nagy-
szünetben úgy harapta al-
máját, hogy példájára azt 
is vittünk tízóraira. Pél-
damutatásával, az ismere-
tek szakszerű átadásával 
a nagybetűs ÉLETRE 
készített fel bennünket. 
Matek szakkörösként en-

gedte, hogy házi feladat helyett 
versenypéldákat oldjak meg, így 
Gödöllőn az agráregyetemen jól 
sikerült a matematika felvételim. 
Biológia szakkörös is voltam, ezt 
későbbi felesége Varga Magdolna 
Tanárnő tartotta. Méhész szakkö-
rösként Deák Gábor Tanár Úr ha-
tására négy kaptár méhcsaládom 
volt, egyszer a kirajzást is befog-
tam. A biológia mellett kedvel-
tem az irodalmat is, Bella Margit 
Latin Tanárnőnél akár részletre is 
vehettük az újonnan megjelenő, és 
a kortárs írók könyveit. Ő később 

az új Tamási Városi Könyvtár ala-
pítója és vezetője lett.
A Tamási Béri Balogh Ádám gim-
náziumban a nagy hivatástudatú és 
műveltségű tanárok többsége nem 
támogatta a kommunista elveket 
és a szocializmust, ezért a politi-
kai rendszer ide, a fővárostól tá-
voli gimnáziumba száműzte őket. 
Kaszás Tanár Úr politikáról nem 
beszélt velünk, mert 1956-os tevé-
kenységéért meghurcolták és bör-
tönre ítélték. 
Köszönöm a sorsnak, hogy az erős 
humán tárgyak mellett hasznos re-
áltantárgyakat is tanulhattam ebben 
a helyi gimnáziumban. Ma is, mint 
mindig szerencsének és kiváltság-
nak tartom, hogy Kaszás Dezső 
volt az osztályfőnököm. Szívből kí-
vánom, hogy hosszú és fájdalmas 
betegsége után nyugodjék békében.
Kedves Tanár Úr! Sokan köszön-
hetjük Önnek az életbe indítást, 
mert a „szűrtarisznyánkat” tele 
tömte tudással, ismeretekkel és a 
helyes viselkedés emberi normái-
val. Sok–sok tanítványa mellett én 
is emlékezem Önről tisztelettel, jó 
szívvel és hálával. A tanítás hivatás 
gyakorlása közbeni politikai üldöz-
tetése, majd súlyos betegségei után 
legyen csendes a pihenése, ezt kí-
vánja a hűséges és hálás tanítványa, 
aki majdnem 25 évig igaz barátja 
lehetett, Kimmel István a pusztai 
cseléd ősöktől származó termelő-
szövetkezeti parasztgyerek.

Kimmel István a tanítvány, 
már ny. kormánytisztviselő

Elérhető az influenza elleni védőoltás a 
háziorvosoknál

Befejeződött az influenza elleni oltóanyag kiszállítása a háziorvosi praxisokba, így már 
a megye egész területén rendelkezésre áll az influenza elleni vakcina – tájékoztatott a 
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya. 

A kormány az idei évben a kockáza-
ti csoportba tartozók védőoltásához 
biztosítja térítésmentesen az oltó-
anyagot a megfelelő mennyiségben. 
Az influenza elleni védekezés, 
a súlyos kórházi ellátást igénylő 
megbetegedések és az influenza 
okozta halálesetek megelőzésének 
leghatékonyabb módja a védőol-
tás. Az influenza elleni védőoltá-
sok elsődleges célja az egyéni vé-
delem kialakítása, így különösen 
ajánlott azok számára, akiknél az 
influenza-fertőzés vagy az ahhoz 
társuló szövődmények nagy koc-

kázatot jelentenek. A fokozottan 
veszélyeztetettek közé tartoznak 
a 60 éven felüliek - egészségi ál-
lapotuktól függetlenül, a krónikus 
légzőszervi-, szív-érrendszeri-, 
illetve anyagcsere-betegségben 
szenvedők, a csökkent immunitá-
sú személyek, továbbá a várandós 
vagy a gyermekvállalást tervező 
nők. Ugyancsak javasolt a védő-
oltás az egészségügyi és a szociá-
lis intézményben dolgozóknak, és 
a tartós ápolást-gondozást nyújtó 
intézmények ellátottjainak. Fontos 
kiemelni, hogy az influenzavírusok 

változékonysága miatt az oltást 
évről-évre meg kell ismételni. A 
szezonális influenza elleni védeke-
zés jelenleg ismert leghatékonyabb 
eszköze a védőoltás, amely bizton-
ságos, és egyben segíthet elkerül-
ni a kellemetlen tüneteket okozó, 
esetenként súlyos szövődmények-
kel járó betegséget.
Az influenza elleni vakcina beada-
tása azoknak is javasolt, akik nem 
jogosultak térítésmentes védőol-
tásra, számukra az oltóanyag orvo-
si rendelvényre a gyógyszertárban 
megvásárolható.

Megkezdődött a mammográfiás szűrés 
Tamásiban

A korábbi évek gyakorlatá-
nak megfelelően a tamási 
önkormányzat mammográ-
fiás szűrést szervez január 
9-e és január 30-a között.

Az alábbi települések lakói vesz-
nek részt a szűrésben: Diósberény, 
Felsőnyék, Fürged, Keszőhidegkút, 
Magyarkeszi, Nagyszékely, Nagy-
szokoly, Pári, Regöly, Szakadát, 
Szakály, Szárazd, Tamási, Tolnané-
medi, Simontornya és Pincehely. A 
hölgyek a szűrést meghívólevéllel, 

illetve negyven éves kor felett há-
ziorvosi beutalóval tudják igénybe 
venni. A mammográfiás szűrő-
vizsgálatra előjegyzési időpontot 
az alábbi telefonszámon tudnak 
kérni hétköznapokon reggel nyolc 
és délután négy óra között: 06-21-
350-0380. A vizsgálat helyszíne a 
Tamási Rendelőintézet parkolója, 
időpontja 2023. január 9-30. Kérik, 
hogy a szűrésen minél többen ve-
gyenek részt! A 45 és 65 év közötti 
nők automatikusan behívót kapnak 
kétévente mammográfiás vizsgálat-

ra, ennél gyakrabban nem indokolt 
a problémamentes lakosság szű-
rése. A szűrővizsgálat eredményét 
nem kell helyben megvárni, postán 
fogják kiküldeni, ahogy a beszólító 
levelet is. Amennyiben a vizsgá-
lat során eltérést találtak, további 
vizsgálatokra hívják be a beteget. 
Az emlődaganat magas halálozási 
aránya miatt jobb minél hamarabb 
felismerni a rákot, a kisebb elválto-
zások még nem tapinthatók, azon-
ban a mammográfia során már ki-
mutathatók. 

Koncertek közösségi 
összefogással 

Az adakozás mindig az ünnep szerves része volt, így 
van ez napjainkban is. Különösen nagy jelentősége 
van az összefogásnak akkor, amikor az egész telepü-
lési közösség élvezheti annak eredményét. 

Czink Judit

Így történt ez az év végén, amikor 
sokan adományoztak egy olyan 
cél érdekében, mely közös ünne-
pünket színesítette, gazdagítot-
ta. A művelődési központ advent 
utolsó hétvégéjére Heincz Gábor 
„Biga” és Kontor Tamás koncert-
jét és Horváth Charlie fellépését 
tervezte. Az év végét megelőző 
időszak azonban olyan nehézsé-

geket állított az intézmény elé, 
mely kérdésessé tette a programok 
megrendezését. A helyben élő és 
tevékenykedő vállalkozások, cégek 
és magánszemélyek adományai-
nak révén sikerült tartani az ere-
deti tervet és az utolsó hétvégén 
– amikor a szeretetet szimbolizáló 
gyertya is meggyulladt a koszo-
rún – számos látogató élvezhette a 
zenei programokat a rendezvény-
téren. 
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Pályaorientációs kalandőrület

Senki sem ment haza üres kézzel
Harmadik alkalommal szervezte meg Pályaorientációs Kalandőrület című vetélkedőjét 
a Tolna Megyei SZC Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium, a Tolna Megyei Szak-
képzési Centrummal és a Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasz-
nú Kft-vel közösen. 

Igaz, maga a vályis Kalandőrület 
játék ennél jóval terjedelmesebb 
múltra tekint vissza, csak korábban 
kicsit más formában, 24 órában és 
középiskolások körében zajlott. A 
Kalandőrület fő célja most a szak-
képzésben rejlő lehetőségek ismer-
tetése, a pályaválasztás elősegítése 
volt az ahhoz közel álló gyerekek 
számára. A játékot az ötleteléstől a 
kivitelezésig 2022-ben is Balassá-
né Herczeg Szilvia, Dávid-Szinák 
Renáta, Kolozs Levente és Molnár 
Gábor bonyolították. A december 
15-én 8 és 18 óra között lezajlott 
megmérettetésen 7 csapat indult, 
többségében Tolna megyéből, de 
Baranya is képviseltette magát. De-
cember 15-én 8 órakor  kezdődött a 
nagy kaland, mely során a kincses-
ládáig összesen 13 feladatot meg-
oldva juthattak el a versenyzők. A 
csapatok saját iskolájukban, illetve 
annak környékén játszottak, a meg-
oldásokat interneten kellett vissza-
küldeniük a tamási Vályi iskolában 
kialakított operatív központba. 
Némi ízelítő a feladatokból: a gye-
rekek ódát írtak a szakképzéshez, 
kincsesládát készítettek, saját cégért 
terveztek, zsíros kenyeret adtak el, 
meneteltek, amihez indulót is ír-
tak, filmrészletet szinkronizáltak. 
Mindebből az is kiderül, hogy több 
szakma fogásaival is élniük kellett a 
vetélkedő során. A vetélkedő díját-
adó ünnepségére, december 16-án a 
Vályi Péter Szakképző Iskolában ke-
rült sor. A megjelentekhez elsőként 
Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei 
Önkormányzat elnöke, majd Var-
ga-Stadler Gábor, a Tolnáért-Tol-
na Megyei Térségfejlesztési Non-
profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

szólt. A Tolna Megyei Szakképzési 
Centrum képviseletében Dömötör 
Csaba kancellár mondott beszédet, 
a versenyről vetített összefoglalót 
pedig Balassáné Herczeg Szilvia, a 
Vályi Péter Szakképző Iskola szak-
mai igazgatóhelyettese, a kaland-
őrület főkoordinátora prezentált. A 
Tolnatáj Televízió részéről Bencze 
Péter főszerkesztő, riporter foglal-
ta össze a média eredményeket, és 
méltatta a gyerekek teljesítményét.
A díjazás az alábbiak szerint alakult
1. helyezett: Ütős Hatos, Vásáros-
dombói Általános Iskola
2. helyezett: Repülő Vaj, Kurdi Álta-
lános Iskola
3. helyezett: Keretben, Paksi Balogh 
Antal Katolikus Általános Iskola
A Tolnáért-Tolna Megyei Térség-
fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 
különdíja: Gangszták, Cikói Perczel 
Mór Általános Iskola
A Tolna Megyei Önkormányzat 
különdíja: Gucci, Tamási Würtz 
Ádám Általános Iskola
A Tolna Megyei Szakképzési Cent-
rum különdíja: DÖK Jók, Iregszem-

csei Deák Ferenc Általános Iskola
A Tolnatáj Televízió különdíja: Gé-
zengúzok, Dombóvári Evangélikus 
Általános Iskola

Író-olvasó találkozót tartottak a Würtzben
Ismét ellátogatott a Würtz 
Ádám Általános Iskolá-
ba Böde Péter, a Vándor 
Meseíró. Ezúttal öt foglal-
kozást tartott nyolc alsó 
tagozatos és két felsős 
osztály részére.

Közvetlen egyéniségével, vidám, 
vicces előadásmódjával egyaránt 
fenn tudta tartani a legkisebbek 
és a nagyok figyelmét is. Élet-
koruknak megfelelően alakította, 
változtatta a foglalkozások tartal-
mát, a legbátrabbakat szereplésre 
kérte fel, segítségüket jutalmazta 
is. Érdeklődésüket a magyar nyelv 
szépsége, különlegessége felé irá-
nyította. Szójátékaival pozitív 
gondolkodásra ösztönözte hallga-
tóságát. Rácsodálkozhattak kilenc 

évesen készített képregényé-
re. Saját példájával mutatta 
be, hogy minden ember kü-
lönleges, egyedi, mindenki 
elérheti a célját, csak tennie 
kell érte Kiadványait nem 
csak írja, hanem maga illuszt-
rálja is, gyönyörűséges ceru-
zás rajzaival. Munkái magán-
kiadásban készülnek, ezért 
mondókás színezőit, ver-
ses- és mesekönyveit délutá-
nonként megvásárolhatták az 
érdeklődők. Dedikálta is őket 
a gyerekeknek, közben elbe-
szélgetett velük, meghallgatta 
történeteiket, elolvasta saját 
készítésű meséiket, megnéz-
te rajzaikat, tanácsokat adott, 
hogyan legyenek munkáik 
még jobbak. 

Tolna megyei sikerek a 2022-es 
pályázaton

2022-ben ismét hétszázmillió forint összértékű támogatást oszthatott szét a kataszt-
rófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes 
mentőszervezetek között a központi költségvetés fejezeti kezelésű előirányzata terhé-
re, amíg az önkormányzati tűzoltóságok kétszázhuszonötmillió forint támogatásban 
részesültek. 

A Tolna megyében sikeresen pályá-
zó szervezetek december 22-én ve-
hették át az elnyert eszközöket, míg 
a pénzbeli támogatás részét decem-
ber végéig utalták el részükre.
A rendezvényen Dr. Háberma-
yer Tamás tűzoltó ezredes, a Tolna 
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság igazgatóhelyettese köszön-
tötte a résztvevőket, majd kiemelte: 
a megyében 21 tűzoltó egyesület, 
3 önkormányzati tűzoltóság és 5 
önkéntes mentőszervezet nyert a 
2022-es esztendőben forrásokat esz-
közök beszerzésére és képzésekre. A 
BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó 
Szövetség által koordinált pályáza-
ti lehetőség évről évre biztosítja az 
egyesületek kiszámítható fejlődé-
sét, jelentős szerepet játszik abban, 

hogy folyamatosan erősödni tud 
az együttműködés a hivatásos és az 
önkéntes szervezetek között. A pá-
lyázaton nyert mentő tűzvédelmi 
felszerelések az önkéntes tűzoltó-
ságoknál közvetlenül szolgálják a 
megye lakosainak védelmét. Az esz-
közök és a képzés nagymértékben 
segíti az egyesületi tűzoltók elsődle-

ges beavatkozásának hatékonyságát, 
biztonságosságát és szakszerűségét. 
A Tolna megyében sikeresen pá-
lyázó önkéntes tűzoltó egyesületek 
között van a Tamási Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület, a sikeresen pályázó 
önkormányzati tűzoltóságok között 
pedig a Tamási Önkormányzati 
Tűzoltóság neve is megtalálható.

2022-ben a „Gyulaj 
Zrt.-ért” aranygyűrűse: 

Bóka Zoltán
Bóka Zoltán erdész tech-
nikus, kerületvezető er-
dész-vadász vehette át az 
állami Gyulaj Erdészeti és 
Vadászati Zrt. legmaga-
sabb kitüntetését, a „Gyu-
laj Zrt.-ért” aranygyűrűt, 
a részvénytársaság évzáró 
ünnepségén Gőbölös Pé-
ter vezérigazgatótól 2022. 
december 19-én.

A vezérigazgató 2022. gazdasági 
évértékelője után Bóka Zoltánnak 
a cégnél közel 35 éves eddig elvé-
gezett munkásságát 
és az emberi teljesít-
ményét méltatta.
Bóka Zoltán a pályá-
ját 1987-ben kezd-
te a Gyulaj Zrt.-nél 
beosztott erdészként, 
majd rövidesen átve-
hette a kerületvezető 
erdész kinevezését. 
Jelenleg a Gyulaj Zrt. 
Pincehelyi Erdésze-
tének kerületvezető 
erdész-vadásza. Működési terü-
letének a legnagyobb és egyben 
legfontosabb része, a főleg cse-
res-tölgyesek alkotta Kisszékelyi 
dombság, amely egyben NATU-
RA 2000 hálózat része is, ahol a 
több évtizedes munkássága alatt 
a természetes felújítás egyre na-
gyobb mértékű, lehetőség szerinti 
alkalmazását segítette.
Aktív motorja annak a máig is 
meghatározó szemléletváltásnak, 
melynek eredményeként ezen cse-
res-tölgyes állományok kizárólag 
természetes úton kerülnek fel-
újításra, mely erdészeti folyamat 
végrehajtása során, mind a ter-
mészetvédelmi korlátozásoknak, 
mind pedig a vadgazdálkodás ér-
dekeinek is maximálisan meg kell 
felelni. Tevékenyen részese a szi-
gorú természetvédelmi előírások, 
korlátozások mellett a természet-
szerű erdőgazdálkodás költségha-
tékony működtetésének. Aktívan 
részt vett a Környezeti és Energia 
Operatív Program (KEOP) ke-
retén belül a 2011-2014 között, 

megvalósuló, élőhelyek fejlesztését 
és helyreállítását szolgáló „Termé-
szetvédelmi fejlesztések a Gyulaj 
Zrt. területén” című projekt mun-
kálataiban, ahol az invazív fafajok, 
nagy részében a bálványfa (Ai-
lanthus altissima) üzemi méretű 
irtásának végrehajtását jelentős 
mértékben segítette az erdészke-
rületében.
Kiemelkedő érdemei vannak, a 
kőris hajtáspusztulással érintett 
magas kőris állományok erdőszer-
kezet-átalakítással történő, egyéb 
(cser, hazai egyéb lágylomb, tölgy) 

őshonos célállomány-típusok-
ra való lecserélésében, és az olasz 
molyhos tölgyesek klímaváltozás 
miatt fontos genetikai megőrzésé-
ben. A Tolnai-hegyhát löszdomb-
tetőin található olasz molyhos 
tölgy állományokban a törzs-
fánként gyűjtött szaporítóanyag 
(makk és állomány alatti csemete) 
a géngyűjtemények és plantázsok 
kiindulási anyagát jelenti, és ez ál-
tal az ország első olasz molyhos 
magtermesztő ültetvénye jöhetett 
létre a Gyulaj Zrt.-nél.
A vezérigazgató hangsúlyozta, 
hogy kitüntetést átadni és átvenni 
is nagy felelősség, hiszen az átadó 
egy követendő szakmai és embe-
ri példát jelöl ki, az átvevő pedig 
figyelt példává válik a kitüntetés 
átvétele után. Gőbölös Péter el-
mondta, hogy a kitüntetett Kol-
légánk szakmailag, emberileg és 
elhivatottságában is kiváló, köve-
tendően jó példa a Zrt. minden 
dolgozójának, sőt a magyar er-
désztársadalom számára is!

Gyulaj Zrt.

Tamásiba is jutott a támogatásból

Gőbölös Péter és Bóka Zoltán
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A csapatok értékes nyereményekkel térhettek haza
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Ismét jótékony célért futottak
A Tamásiban már hagyo-
mánnyá vált jótékonysági 
Mikulásfutást - a BSI FuTa-
mási futócsoport szervezé-
sében – december 9-én ren-
dezték meg. 

Az esemény házigazdái a futás örö-
mét jótékonysággal, mások megse-
gítésével szerették volna összekötni, 
s nagy örömükre ez alkalommal is 
- a zord, esős idő ellenére - számta-
lan támogató érkezett a Dám Pont 

Látogatóközpont parkolójába.
A futásnak volt egy kisebb, 1 km-es 
távja a tónál, illetve egy hosszabb sza-
kasza, melynek során a futók a város-
központ felé vették az irányt, hogy 
szaloncukrot osszanak a járókelők-
nek. Martinka Dia BSI Futónagy-
követ, a FuTamási csoport vezetője 
elmondta, hogy „nevezési díjként” 
adományt kértek a futásra, mely le-
hetett száraz élelmiszer, édesség, mi-

kuláscsomag, ruhák, plédek, ezeket a 
Tamási és Környéke Szociális Köz-
pont munkatársai segítségével eljut-
tatták a térség rászorulóihoz, illetve 
támogatást kértek a Tamási Állat-
védő Egyesület számára is, ők pedig 
a következő felajánlásoknak örültek: 
élelem, tápok, konzervek, jutalomfa-
latok, fertőtlenítő szerek, rizs, tészta, 
lepedők, törölközők, ágynemű huzat. 
A résztvevőket és az adományozó-

kat idén is egyedi készítésű érem-
mel, meleg teával, forralt borral, 
rágcsálni valóval, friss pogácsával, 
kakaós kaláccsal, szaloncukorral, 
zenével és jó hangulattal várták. A 
szervezők ezúton is hálásan köszö-
nik a rengeteg adományt, mellyel 
hozzájárultak a rászoruló családok 
karácsonyának szebbé tételéhez, il-
letve segítették és támogatták a ta-
mási gazdikereső kutyákat is.

Karácsonyi készülődés

Csomagold össze az apukád! 
Az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő pályáza-
tának köszönhetően az 
Aranyszarvas KHSE az idei 
tanévet rendszeres prog-
ramjai mellett egy kiemelt 
programmal is kezdte, a 
Nemzeti Tehetség Prog-
ram keretein belül nyílt 
lehetőségünk egy speciá-
lis csoport elindítására az 
utánpótlás korosztály szá-
mára. 

Kőváry Réka

A program szakmailag a Szőts Gá-
bor által 20 éve kidolgozott és azóta 
kipróbált és továbbfejlesztett harc-
művészeti alapú mozgásfejlesztő 
programra alapoz, Gábor is a prog-

ram szakmai vezetője is. A pályá-
zatnak köszönhetően ennek a cso-
portnak a tevékenysége az edzések 
mellett további foglalkozásokkal is 
kiegészül, oktatási szellemiségünk-
nek része a családok közös mozgás-
ra való ösztönzése, így ennek jegyé-
ben tartottuk meg karácsony előtt 
a „Csomagold össze az apukád!” 

programunkat. Az ünnepi edzésre a 
gyermekek édesapjukkal együtt ér-
keztek, és közösen hajtották végre 
a páros gyakorlatokat. A program a 
Kulturális és Innovációs Miniszté-
rium támogatásával valósulhat meg. 

A legmagasabb pénzbírságot harcolta ki magának 
egy BMW-s Tamásiban

A legnagyobb össze-
gű büntetésre számíthat 
az az autós, aki szentes-
te délutánján Tamásiban 
a megengedett sebesség 
csaknem háromszorosával 
közlekedett - adta hírül a 
Tolna Vármegyei Rendőr-
főkapitányság.

Tamásiban és környékén számos ki-
rívó gyorshajtást rögzítettek a rend-
őrség munkatársai az elmúlt pár 
hónapban. Ezúttal talán a 2022-es 
év rekorderét kapták lencsevég-

re. Szenteste délutánján folytat-
tak sebességellenőrzést a városban, 
amikor egy külföldi rendszámú 
BMW közeledett a kamera felé. 
A készüléket kezelő, sokat látott 
egyenruhás maga is meglepődött a 

száguldozás láttán. Az autó sofőrje 
ugyanis – 126 méterre a traffipaxtól 
és a rendőrautótól – nem kevesebb, 
mint 140 km/órás sebességgel akadt 
lencsevégre. Ezen az útszakaszon a 
megengedett sebesség 50 km/h, a 
sofőr tehát csaknem 300 százalék-
kal lépte túl a sebességhatárt. A jár-
mű vezetője ezért a „mutatványért” 
a legmagasabb összegű, 300 ezer 
forintos pénzbírságra számíthat. A 
rendőrség ezúton is felhívja a figyel-
met, hogy mindenki tartsa be a sza-
bályokat, óriási baleseti kockázatot 
jelent a gyorshajtás. 

Két év szünet után idén ismét díjazták a megye legjobb 
diákolimpikonjait

Tizennégy sportág 206 
versenyzője vehetett át el-
ismerést a Tolna Megyei 
Diáksport Tanács szervezé-
sében megrendezett díját-
adón. 

2022-ben is a Garay János Gimnázi-
um díszterme adott otthont a Tolna 
Megyei Diáksport Tanács évadzáró 
rendezvényének, ahol a 2021/2022. 
évi országos diákolimpiákon do-
bogós helyezést elért sportolókat 
díjazták. Földesi Gyula, a megyei 
tanács titkára nyitóbeszédében örö-
mét fejezte ki annak kapcsán, hogy a 
koronavírus-járvány miatt csonkává 
lett két szezont követően újra teljes 
versenyszezonon lehetnek túl, és az 
1992-ben megkezdett gyakorlatot 

követve ismét díjazhat-
ják a kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó sportolókat 
(legutóbb a 2018/2019-es 
szezonban került sor az 
év végi eseményre). Idén 
tizennégy sportág 206 
versenyzője kapott elisme-
rést. - Ennyi fiatal hölgy 
és úr vívta ki magának azt 
a jogot, hogy ezen a ren-
dezvényen képviselhesse 
Tolna megye diáksportját 
– vezette fel beszédét Fe-
hérvári Tamás, a Tolna Me-
gyei Közgyűlés elnöke, aki 
a főszereplők mellett azon szemé-
lyeknek is köszönetet mondott, akik 
végig a sportolók mellett voltak, s 
segítették őket abban, hogy elérjék a 

sikereiket: edzőknek, szakmai igaz-
gatóknak, sportvezetőknek. – Mint 
elnök, büszke vagyok arra, hogy eb-
ben a kis megyében ennyi embert 

díjazhatunk, hogy eny-
nyi fiatal tett le valamit 
Tolna megye értékeinek 
oltárán akár egy, akár 
több versenyen. Min-
dent megteszek annak 
érdekében, hogy a lehe-
tőségek továbbra is adva 
legyenek ehhez – fogal-
mazott Fehérvári Tamás, 
aki zárásként köszönetet 
mondott a megyei sport-
tanács és a sporttal fog-
lalkozó civil szerveződé-

sek tevékenységét.
Idén tizenkét település 

harminc iskolájának sportolói ve-
hettek át elismérést. Szekszárdról 
hét, Paksról öt, Dombóvárról négy, 
Tamásiból három, Bonyhádról, 

Dunaföldvárról és Tolnáról két-két 
intézmény képviseltette magát, de 
Báta, Dunaszentgyörgy, Fadd, Hő-
gyész és Kaposszekcső is delegált 
sportolót a díjátadóra. Tolna me-
gyei diáksportolói a 2021/2022-es 
szezonban 37 arany-, 33 ezüst- és 
45 bronzérmet gyűjtöttek be. Az 
atlétika területén Tamásiból Beke 
Zétény vehetett át díjat, cselgáncs 
sportágban Csik Borbála nyúj-
tott kiváló teljesítményt, a föld-
harc sportágban Kovács Annabell, 
Leimszider Laura, Tóth Nimród 
Merse, Pencs Kornél, Pencs Barna-
bás, Nyirati Csongor és Pataki Ákos 
jeleskedtek, a kerékpárosok közül 
Szatmári László, Brinkács Réka, 
Turmann Benjamin és Kránitz Ist-
ván vehettek át díjat.  

Nyirati Csongor, Pataki Ákos, Pencs Barnabás, Tóth 
Nimród Merse, Kovács Annabell és Pencs Kornél veszik 

át a díjat
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Már lehet jelentkezni a csíksomlyói pünkösdi búcsúba 
induló Boldogasszony zarándokvonatra 

Már várják a foglalásokat a csíksomlyói pünkösdi búcsúba 2023. május 25-én induló 
Boldogasszony zarándokvonatra. A zarándoklat lelkivezetői Felföldi László pécsi me-
gyéspüspök, továbbá Burbela Gergely és Juhos Ferenc verbita szerzetesek. 

A Pécsi Egyházmegye zarándokai 
korlátozott számban külön autó-
buszokkal utazhatnak Budapestre a 
zarándokvonathoz, majd a búcsúról 
visszatérve Budapestről az eredeti 
felszállási helyükre.  Fel- és leszállá-
si lehetőségek az autóbuszokra: Pé-
csen, Dombóváron, Tamásiban, 
valamint az M6-os autópálya mel-
letti benzinkutaknál Szekszárdon, 
Pakson és Dunaföldváron. A za-
rándokok a Boldogasszony zarán-
dokvonaton utazva Nagyvárad, Ko-
lozsvár, Gyimesbükk, Csíksomlyó, 
Gyergyószentmiklós érintésével ér-
keznek meg szálláshelyükre. A za-
rándoklat részvételi díja: 94 900 Ft/
fő-től 2022. december 1-től 2023. 
január 31-ig 40 % előleg befizeté-
sével. A részvételi díj tartalmazza a 
vonatos utazás költségét, a szállást 
(A, B vagy C kat.), a félpanziós el-

látást, a csoportkísérést és a prog-
ramokat. Érdeklődni, jelentkezni 
a pécsi egyházmegyei szervezőnél 
(Tel.: +36 30 474 1926, e-mail: gar-
dai.szilvia@pte.hu) és a Misszió 

Tours Utazási Irodánál (Tel.: +36 
20 565 3258, e-mail: missziotours@
missziotours.hu). A zarándoklat to-
vábbi részletei a pecsiegyhazmegye.
hu oldalon találhatók.
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Elkészült a rendezvénynaptár 
2023-ban is

A korábbi évekhez hasonlóan a művelődési központ el-
készítette a város éves rendezvénynaptárát, melyhez az 
intézmény rendezvényein túl összegyűjtötték a helyi in-
tézmények, civil szervezetek által tervezett olyan progra-
mokat is, melyek közérdeklődésre tarthatnak számot. 

A tervezett rendezvényeket színes, jól 
áttekinthető, informatív, lapozható 
online programfüzetté szerkesztették 
és közzétették az intézmény honlap-
ján (www.tamasikultura.hu) és face-
book oldalán (www.facebook.com/
tamasimuvhaz) is.  Kedvük szerint 
válogassanak a programok között! 

2023
TAMÁSI VÁROS

RENDEZVÉNYNAPTÁRA


