
Közös együttműködéssel sze-
retnék vonzóvá tenni Tamásit

Tamási városvezetésének rég-
óta célja, hogy felkerüljön Ta-
mási és környéke az országos 
turisztikai térképre - ennek 
érdekében kezd együttműkö-
désbe a fürdő és a látogatóköz-
pont, hiszen mindkettő alappil-
lére az itteni turizmusnak.

 ¬ 4. oldal
Hangversenyt is szerveztek 
farsangkor

A Würtz Ádám Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Isko-
la első farsangi hangversenyét 
február 16-án rendezték meg. 
Már az előző tanévben tervez-
tek egy ilyen hangversenyt, de 
akkor a járványügyi előírások 
nem tették lehetővé.

 ¬ 5. oldal
Színes programokkal készül-
tek a Házasság hetén 

Tamásiban harmadik alkalom-
mal szervezte a Családosok kö-
zössége a Római Katolikus Plé-
bánia és a művelődési központ 
összefogásával a Házasság hete 
programot, mely városunkban 
február 12- én nyitó szentmisé-
vel kezdődött.

 ¬ 5. oldal
A tervek szerint haladnak a 
munkálatok 
Szépül, és 
az eredeti 
p o m p á j a 
e l é r é s é -
nek irá-
nyába ha-
lad Tamási 
l e g é r t é -
kesebb és 
legszebb kultúrtörténeti épüle-
te és annak környezete. Párat-
lan összefogással, szívből jövő, 
önzetlen és nagylelkű közössé-
gi lelkesedéssel zajlik a tamási 
templom felújítása. 

 ¬ 8. oldal

Többéves kihagyás után február 10-én megrendezték a IV. Tamási Népviseletes Bált. Az eseményt nagy érdeklődés övezte, melynek 
köszönhetően teltházzal sikerült megnyitni az estét.                                                                                                                                                                 3. oldal
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A kommunizmus áldozataira emlékeztek Tamásiban is
Az Országgyűlés 2000-ben elfogadott rendelete értel-
mében minden év február 25-én tartják a kommunizmus 
áldozatainak emléknapját. Tamásiban a Würtz iskola fa-
lán lévő emléktáblánál hajtottak fejet az emlékezők. 

Emlékbeszédet mondott Szemlé-
dy-Regős Ákos, a város pénzügyi, 
városfejlesztési és idegenforgalmi 
bizottságának tagja. Személyes 
történetet osztott meg a jelenlé-
vőkkel: 
„Nagyapámat Regös Ferencnek 
hívták, talán e név, itt Tamásiban 
ismerősen csenghet, hiszen nagy-
apám a település megbecsült fog-
orvosa lett. De a megbecsült fog-
orvosi lét mögött – a kommunista 
ideológia szülte sorozatos bünte-
tések hatására – egy kálvária állt. 
Nagyapám, Regös Ferenc tisztes 
miniszteri tanácsosként dolgozott 
mint jogász, az Iparügyi Minisz-
tériumban az 1940-es évek ele-
jén. Nyelveket beszélt, jól képzett 
szakember volt, családot alapított, 

de első gyermeke már Budapest 
ostroma idején született. Felesége, 
Regös Éva végig nagyapám mellett 
állt, a kezdetektől. Ugyanis a fiatal 
házasok korán szembesültek azzal, 
hogy a háborút követőn nagyapá-
mat a kommunisták koncepciós 
perbe fogták, és egy monstre per-
ben – a Magyar Közösség perében 
– elítéltek, és a GULAG-ra szám-
űzték hét nehéz esztendőre. A leg-
szörnyűbb lágereket járta meg, 
itt lett jogászból fogorvos. Nagy-
anyám közben próbált – immáron 
3 kisgyermekével – talpon maradni 
Budapesten. Hogy mi várt rá? Elő-
ször is a lakásuk kisajátítása, majd 
kitelepítés Budapestről Szabolcs-
Szatmár megyébe, majd Tolna me-
gyei kényszerlakhelyre száműzés. 

Egyszóval megbélyegzés, kitaszí-
tottság, nincstelenség. Nagyapám 
végül hírt tudott adni magáról, 
néhány levél fent maradt ebből az 
időszakból. Az első hír 1948. de-
cember 23-án így szólt: „Veled va-
gyok, és három apró gyermekünk-
kel.” Még belegondolni is nehéz, 
mit érezhetett nagyanyám, de mit 
érezhettek a gyerekek? Köztük az 
anyám? Nagyapám hazajött 1953. 
decemberében. Tisztes miniszteri 

tanácsosból a Kádári belügyi szer-
vek által végig megfigyelt fogorvos 
lett, Tamásiban. Túlélte a túlélhe-
tetlent és volt ereje, hite tovább 
élni, célokat kitűzni, gyerekeket 
nevelni. Volt ereje: élni… Ez nem 
minden sorstársának sikerült, saj-
nos. Sőt, a legtöbb esetben nem si-
került.” – hangzott el a beszédben.
A tamási áldozatokra emlékezve a 
jelenlévők koszorúkat helyeztek el 
az emléktáblánál.

Az idei évben február 24-én zajlott a megemlékezés Tamásiban

Lakossági tájékoztató 
Gondosóra programról

Magyarország Kormánya elindította a Gondosóra 
program keretében megvavósuló jóléti szolgáltatást.

A Gondosóra prog-
ram egy országos 
jelzőrendszerre épül. 
Feladata, hogy a 65 
év feletti saját ottho-
nukban élő idős em-
berek egy egyszerű 
eszköz segítségével 
kapcsolatba léphessenek az általuk 
előre megjelölt kontaktszeméllyel, 
aki baj esetén közvetlen és gyors 
támogatást, illetve megoldást 
nyújthat a problémájukra, hogy 
az idős emberek biztonságérzetét 
erősítse és igény szerint a szüksé-
ges intézkedést biztosítsa a nap 24 
órájában egy diszpécserszolgálat 
segítségével. A segélyhívó eszköz-
zel az idős ember minden körül-
mény között képes jelezni (a ké-
szülék karon vagy nyakban hordva 
mindig elérhető).
Jelenleg már csaknem 30 ezer 

65 éven felüli ma-
gyar állampolgár 
használja szerte az 
országban a Gon-
dosórát! A tavaly 
sikeresen regiszt-
ráltaknak február-
ban elkezdődik a 

jelzőeszközök házhozszállítása. 
Mindazok, akik most igényelnek 
új eszközt a www.gondosora.hu 
oldalon, ők néhány hónapon belül 
megkaphatják Gondosórájukat.
A Gondosóra program részeként 
megvalósuló szolgáltatás és a jel-
zőeszköz INGYENES. 
A fenti szolgáltatást Tamásiban 
élő idős emberek is igényelhetik. A 
programról további tájékoztató, va-
lamint információ a www.gondo-
sora.hu oldalon, vagy a 06 1 445-
0080 telefonszámon érhető el. 

Tamási Város Önkormányzata
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Különleges és nehéz év volt a 2022-es
Alighogy véget ért a koronavírus járvány, újabb nehézségekkel kellett szembenéznie 
a világnak: háborúval és energiaválsággal. Tamási is nehéz helyzetbe került, sokszor 
kellett az év során felülírni a korábbi terveket - mondta Porga Ferenc, a város polgár-
mestere, aki amellett, hogy visszatekintett a 2022-es évre, a 2023 költségvetésről is 
beszélt. 

 – 2022 sorsfordító, különleges, 
és azt gondolom, hogy nehéz év 
volt az országnak és a városnak 
egyaránt – kezdte a polgármester. 
- Coviddal indultunk, de ennek 
ellenére bizakodással mondha-
tom, hogy jó pénzügyi kondíciók-
kal, nagyratörő tervekkel vágtunk 
neki a tavalyi évnek. Erre minden 
okunk megvolt, a járvány alább-
hagyott, el tudtunk kezdeni dol-
gozni, folytathattuk a korábban 
eltervezett munkáinkat, a kitűzött 
célok mentén haladhattunk to-
vább. Ehhez képest az év máso-
dik felére szembesültünk azokkal 
a problémákkal, amelyek nagy-
részt a háborúból következtek: 
energiaválság, infláció, áremelke-
dés. Ezek a tendenciák jelentős 
mértékben befolyásolták az egész 
önkormányzati szektor működé-
sét. Ahogy a járvány ideje alatt 
is, az új helyzetben is nagyon sok 
mindent át kellett gondolnunk, 
terveznünk. Év közepén már lát-
tuk, hogy be kell húznunk a fé-
ket, takarékoskodnunk kell, mert 
az energiaárak jelentős mértékben 
elszabadultak, és ez felboríthatja 
a költségvetésünket, veszélyeztet-
heti akár a napi működésünket.
• Sikerült valamennyit spórolni?

 – Szerencsére igen. Tamási azon 
kevés önkormányzatok közé tar-
tozik, amely az elmúlt években 
előre gondolkodott, hiszen több 
olyan fejlesztést hajtottunk végre, 
amely az energiatakarékos üze-
meltetéssel, az önfenntartó város 
filozófiájával függ össze. 2015 óta 
geotermikus fűtési rendszer műkö-
dik a városban, ez azt jelenti, hogy 
10 közintézmény közel 20 épületét 
fűtjük termálvízzel. Az idei télen 
ez elegendő volt ahhoz, hogy eze-
ket az épületeket gáz felhasználása 
nélkül, kizárólag a föld mélyéről 
kitermelt melegvízzel tudjuk fű-
teni. Tegyük hozzá, szerencsénk is 
volt, mert az idei télen nem voltak 
kemény mínuszok. A leghidegebb 
pár hétben pedig a biomassza (fa-
apríték) alapú kazánunkkal rá-
fűtöttünk a geotermikus háló-
zati melegvizünkre. A leginkább 
energiapazarló létesítményünk, a 
művelődési ház tevékenységét pe-
dig ideiglenesen átköltöztettük a 

kisebb, korszerűbb Zöld Pont és 
Civilház épületébe.  Fontos azt is 
elmondani, hogy - a polgármes-
teri hivatalt és szociális központ 
épületeit kivéve - az összes köz-
épületünket felújítottuk, korszerű-
sítettük több helyütt napelemeket 
is elhelyeztünk. Meg kell említeni 
még a korszerű közvilágítási rend-
szerünket, amely a legkorszerűbb 
LED-es technológiával épült, sza-
bályozható lámpatestekkel. Sza-
bályoztuk is olyan módon, hogy a 
mellékutcákban időarányosan nem 
száz százalékos fényerővel vilá-
gítunk, hanem ennél kevesebbel. 
Ezeknek a fejlesztéseknek köszön-
hetően tudtuk jelentős mértékben 
csökkenteni a rezsiköltségeinket. A 
takarékossági intézkedések pedig a 
2023-as év költségvetésre is pozitív 
hatást gyakorolnak.
• Döntött a város képviselő-tes-
tülete a 2023-as évi költségvetés-
ről is. 

 – Így van, először is örömmel 
mondhatom, hogy a korábbi évek-
hez hasonlóan az idei évi költség-
vetést is egyhangúlag fogadta el 
a testület. A jelen körülmények 
között egy jól összeállított, telje-
síthető, megvalósítható költség-
vetésről döntöttünk – modta Por-
ga Ferenc. Idén több mint 5,77 
milliárd forintból gazdálkodhat 
a város, amely 25 százalékkal ke-
vesebb, mint a tavalyi induló elő-
irányzat. Ez abból adódik, hogy 
ebben az évben kevesebb pályáza-
ti projekt, beruházás várható, így 
ezek az összegek nem kerülnek 
bele a költségvetésbe. – Az idei év 
jól láthatóan nem a beruházások, 
inkább az előkészítések éve lesz 
– hangsúlyozta a polgármester 
általánosságban a költségvetéssel 
kapcsolatban. Idén is a legfonto-
sabb a kötelező feladatok ellátása, 
az önkormányzat intézményei-
nek, létesítményeinek üzemelte-
tése, amely természetesen az idei 
költségvetésben is biztosított, de 
arányaiban most magasabb ösz-
szeget különítünk el a bérekre és 
a működési kiadásokra. Ebben az 
évben kisebb a sajáterős fejleszté-
sek, beruházások száma is a ko-
rábbi évekhez képest.
A tavalyi tapasztalatokból kiindul-

va az idei költségvetés óvatosabb: 
magasabb energiaárakkal, az inflá-
ciós hatásokkal, egyéb költségekkel 
számolunk, emellett tartalékolni 
kell a fürdő újra nyitása miatt is, 
amely az indulási időszakban na-
gyobb terhet ró az önkormány-
zatra, illetve az üzemeltető Va-
gyongazdálkodó Kft-re. A nyári, 
teljes nyitás majd a bevételi oldalt 
is erősíti, de a fürdő fenntartásá-
val kapcsolatosan még számítunk 
további költségekre. Március kö-
zepén újra nyitjuk a miklósvári 
látogatóközpontot, a Dám Pontot 
is, amelynek új vezetője lett. Opti-
mizmusra ad okot a helyi iparűzési 
adóbevételek múltévi emelkedése, 
idén is magasabb bevétellel számo-
lunk. Ezt a képet némileg árnyalja, 
hogy bár a tavalyi 104 millió fo-
rintról 174,5 millióra nőtt az egy 
főre jutó adóerőképesség, ezzel 
emelkedett a szolidaritási hozzá-
járulás, amelyet az állam felé „kell 
fizetni”, pontosabban a központi 
finanszírozásból levonásra kerül. 
A költségvetésben sajáterős fej-
lesztéssel is számolunk: a magán-
személyek kommunális adójából 
befolyó 27 millió forintos bevételt, 
- amely egyébként nem emelkedett 
ebben az évben - ezúttal is út- és 
járdafelújításra fordítjuk. Hogy 
melyik járdák és utcák korszerű-
sítése folytatódik idén, a márciu-
si testületi ülésen dőlhet majd el. 
A városüzemeltetési feladatokkal 
kapcsolatban elmondható, hogy 
az egyre kisebb létszámmal mű-
ködő közfoglalkoztatási program 
(az idei évben kevesebb, mint 70 
fő) mellett az önkormányzat cége, 
a TAVÜ Kft. (régebbi nevén ÉVÜ 
Kft.) vállal egyre nagyobb szere-
pet ezen a területen. A költség-
vetésbe egyébként húszmilliónyi 
általános- és harmincmillió forin-
tos céltartalék került idén, amelyet 
pályázatokhoz, beruházásokhoz 
kapcsolódóan használunk majd fel. 
Nem változott a civil szervezetek 
és sportegyesületek támogatása, 
és a tamásiak idén sem maradnak 
színes programok nélkül: a műve-
lődési központ költségvetésébe is 
beterveztük a hagyományos városi 
rendezvényeket, igaz, némileg sze-
rényebb költséggel.

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

2023. MÁRCIUS 16. (CSÜTÖRTÖK) 
10.00-11.00 DR. MOLNÁR ÉVA

2023. MÁRCIUS 23.  (CSÜTÖRTÖK)
10.00-11.00 BALASSA ZOLTÁN

2023. MÁRCIUS 30.  (CSÜTÖRTÖK) 
10.00-11.00 GASPARICS LÁSZLÓ

2023.  ÁPRILIS 6.  (CSÜTÖRTÖK) 
10.00-11.00 FELLINGER KÁROLYNÉ

Tamási Város Önkormányzata

Pályázati felhívás helyi védett értékek támogatására
Tisztelt ingatlantulajdonosok, keze-
lők és használók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tamá-
si Város Önkormányzati Képviselő-
testületének a helyi védett értékek 
támogatásáról szóló 3/2006. (I. 31.) 
számú rendeletében kapott felha-
talmazás alapján, a helyi védelem 
alatt álló értékek megóvása, állaguk 
megőrzése érdekében adható tá-
mogatás elnyerése céljából, Tamási 
Város Polgármestere nyilvános pá-
lyázatot ír ki.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2023. április 21. (péntek) 12:00 
óra.
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy 
az idei évben összesen 1.000 000 

Ft támogatási összeg elnyerésére 
van lehetőség. A támogatás csak 

utófinanszírozással, az elvégzett 
munka igazolását követően folyó-
sítható. Az elvégzett munkálatokról 
a számlákat legkésőbb 2023. szep-
tember 29-ig lehet benyújtani. A 
támogatás nem haladhatja meg az 
elvégzett munka igazolt költségé-
nek 50 %-át.
Az itt nem részletezett kérdések-
ben a fent hivatkozott rendeletben 
foglaltak az irányadóak. Bővebb fel-
világosításért kérem, szíveskedjenek 
ügyfélfogadási időben (hétfő 8:00-
18:00 és csütörtök 8:00-16:30) a 
Tamási Polgármesteri Hivatal Mű-
szaki Hatósági Csoport vezetőjéhez 
(földszint 14. sz. iroda) fordulni.

Tamási Város Önkormányzata

Idén az iskolások alkotásait 
várja a katasztrófavédelem
Tizedik alkalommal hirdeti meg alkotói pályázatát az 
Országos Tűzmegelőzési Bizottság.

2023-ban ”A füstérzékelő életet 
menthet” címmel a bizottság isko-
lások pályamunkáit várja, amelye-
ken keresztül megmutatják, hogy 
miként menthet életet a füstér-
zékelő. A diákok három korcso-
portban pályázhatnak, szabadkézi 
rajzot, egyéb kézműves alkotást 
küldhetnek be, de akár filmet is 
forgathatnak.
A pályaműveket 2023. április 21-
ig lehet beküldeni postán vagy e-
mailen, előzetes egyeztetés után 
személyesen, a korcsoport és ka-
tegória megjelölésével. A fővárosi 
és vármegyei katasztrófavédelmi 
igazgatóságok várják a pályamű-
veket.
Tolna vármegyében:
- személyesen, vagy postai úton 
továbbítva a 7100 Szekszárd, 
Wesselényi utca 15. címen;
- emailen pedig a tolna.titkarsag@

katved.gov.hu fiókon
várják a pályamunkákat, a mel-
lékletben csatolt nyilatkozatokkal 
együtt.
A felmenő rendszerű versenyen 
a területi első helyezést elért al-
kotások részt vesznek az orszá-
gos versenyen is, amelynek díja-
it 2023 júniusában Budapesten 
adják át. Az országos verseny 
győztesei értékes díjakat kap-
nak, és különdíjak is gazdá-
ra találnak majd. Az az iskola, 
ahonnan országosan a legtöbb 
pályázatot nyújtják be, elnyeri 
a „Legkreatívabb iskola 2023” 
címet, ezzel együtt egy tűzoltó-
sági bemutatót, vagyis az adott 
intézményben füstsátor, tálca-
tűzoltás, olajtűzoltás, roncsvá-
gás és tűzvédelmi oktatás teszi 
majd izgalmassá a rendhagyó 
oktatást.
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A Gyulaj Zrt. is képviseltette magát a FeHoVa-n
 A Gyulaj Erdészeti és Va-
dászati Zrt. kiállítóként 
képviselte a kiváló Tolna 
vármegyei vadászterületeit 
a 29. FeHoVa, azaz „Fegy-
ver-, Horgász-,Vadász” 
nemzetközi kiállításon a 
budapesti Hungexpo-n.

Kovács Tamás

A február 9-e és 12-e között meg-
rendezett szakkiállításra 38 ezren 
látogattak ki, mely jócskán megha-
ladta az egy évvel ezelőttit. A közel 
200 magyar és nemzetközi kiállító 
között a Gyulaj Zrt. szakemberei 
büszkén képviselték a – négy kivá-
ló – tamási, hőgyészi, kisszékelyi és 
Bikács-kistápéi vadászterületeit, va-
lamint azok kiváló vadállományát. 
A négy napos kiállításon az elmúlt 

vadászidények legjobb magyaror-
szági nagyvad trófeáiból volt látható 
egy rangos válogatás, de grafikus és 
festőművészek munkái, nemzetkö-
zi szarvasbőgő bajnokság, jubileumi 
kutyakiállítás (több mint ezer kutyá-
val 20 országból) és horgász esemé-
nyek, nem utolsó sorban pedig egy 
22 ezer literes édesvízi akvárium is 
színesítette a program kínálatot, va-
lamint látnivalókat. A vadászok és 

természetkedvelők a Hungexpo leg-
nagyobb, A jelű pavilonjában idén is 

jó hangulatban, számos szakmai- és 
közönségprogramon vehettek részt.

A vizes élőhelyek világnapján fogadták 
az érdeklődőket

A DámPont 2023-as első programja február 9-én a helyi iskolákat célozta meg, azzal a 
szándékkal, hogy Tamási diákjai interaktív módon tudjanak meg új, izgalmas informá-
ciókat a településük történelméről és vadvilágáról. 

Az ingyenes program alatt Réti 
Nikolett, az önkormányzat 
munkatársa körbevezette őket 
a látogatóközpont élményalapú 
bemutatóterein, majd a Duna-
Dráva Nemzeti Park környeze-
ti nevelő kollégájával, Neubauer 
Norberttel sétálva a Pacsmagi-
tavaknál, játékos keretek között 
ismerkedtek a vízimadarak vilá-
gával. A DámPont kiemelt célja 
a fiatalok környezeti nevelése, 
hisz azt tudják vigyázni és vé-
deni, amit ismernek. 
De hogyan is Kötődik Tamá-
si a Vizes Élőhelyek Világ-
napjához? 1997. április 30-án 
került fel a Tamási határában 
lévő Pacsmagi-tavak Termé-
szetvédelmi terület a Ramsari 
E,gyezmény listájára. Itt főleg 
vizes élőhelyek, illetve kisebb 
részben erdők és gyepek találhatók. 
A védett terület kialakítását első-
sorban a térségben meghatározó 

jelentőségű, gazdag fészkelő és vo-
nuló vízimadár-fauna indokolta. A 
tórendszer gém- és récefélék fon-

tos költőhelye, többek között 
rendszeresen fészkel itt a nagy 
kócsag, a bakcsó, a törpegém, 
a szürke és vörös gém. A Pacs-
magi-tavak az egyik legfonto-
sabb hazai élőhelyét jelentik a 
fokozottan védett cigányrécé-
nek. A megfigyelések szerint a 
hazánkban észlelt madárfajok 
több mint fele előfordult már 
itt. 1971. február 2-án az indiai 
Ramsar városában fogadták el 
az ún. Ramsari Egyezményt, 
amelyben a biológiai sokféleség 
megőrzése érdekében a kor-
mányok felelősséget vállaltak 
a vizes élőhelyek védelméért. 
Az egyezmény az új évezredig 
már a vizes területek általános 
védelmére irányuló világkon-
vencióvá bővült. Magyarország 
1979-ben csatlakozott a doku-

mentumhoz. Az egyezmény alá-
írásának évfordulóján ünnepeljük a 
Vizes Élőhelyek Világnapját.

„Pántlika 20”

Teltház volt az idei népviseletes bálon
Többéves kihagyás után február 10-én megrendezték a IV. Tamási Népviseletes Bált. 
Az eseményt nagy érdeklődés övezte, melynek köszönhetően teltházzal sikerült meg-
nyitni az estét. 

A környék számos települése kép-
viseltette magát, Pécs, Pincehely, 
Hőgyész, Sárpilis, Kurd, Döbrököz, 
Iregszemcse, Kőröshegy, Ozora és a 
helyiek. Drávecz Ferenc segédleté-
vel profi fényképek készültek egész 
este. Ezeket azóta nagy örömmel 
nézzük vissza a különböző közössé-
gi médiafelületeken. 
A bálban a Dűvő zenekar szolgál-
tatta a mulatni vágyóknak a talp-
alávalót. Mindenki kérésének eleget 
téve, nagyon színes repertoárban 
hallhattuk kedvenc nótáinkat, mely 
a különböző falvakból jötteket egy 
emberként szólította a táncparkett-
re.
Szívet melengető látvány volt szá-
munkra, hogy láthattunk a gyerme-
keket nagyszüleikkel táncolni, a bál 
összehozta a különböző generáció-
kat. A zenekar kifejezett figyelmet 
fordított a hangulat fokozására, me-
lyet ezúton is köszönünk nekik.
Az est házigazdája a 20 éves Pánt-
lika Néptáncegyüttes volt. Ezen ju-
bileumi évben egy egész program-
sorozatot építettünk fel, melynek 

köszönhetően a bál megvalósul-
hatott. 2023-ban viselet bemutató, 
táncház, májusfa kitáncolás és ok-
tóberben záró eseményként egy gá-
laműsor lesz megtekinthető.
Kérjük, aki szívesen segítene az 
együttesnek születésnapi évének fe-
lejthetetlenné tételében, támogassa 

adója 1%-val a Hagyományápolás-
sal Tamási Kultúrájáért Alapítványt 
(adószám: 18864195-1-17).
Minden támogatást köszönünk! 
Szeretettel várunk mindenkit idén 
a „PÁNTLIKA 20” eseményeire!

Takács Titanilla és Takács Botond, 
az együttes táncosai

A Gyulaj Zrt. delegációja a FeHoVa-n

 

HÚSVÉTI 
RAJZPÁLYÁZAT 

A TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT RAJZPÁLYÁZATOT 
HIRDET ÓVODÁS ÉS ISKOLÁS GYERMEKEK RÉSZÉRE 

 

AZ ALKOTÁSOK A/4 VAGY A/3 MÉRETBEN SZABADON VÁLASZTOTT TECHNIKÁVAL 
KÉSZÜLHETNEK. EGY GYERMEK 1 DB RAJZZAL PÁLYÁZHAT. KÉRJÜK A RAJZOK 

HÁTOLDALÁRA FELÍRNI: NEVET, ÉLETKORT, OSZTÁLYT ILLETVE ÓVODAI 
CSOPORTOT ÉS AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVÉT. 

 

A PÁLYAMUNKÁKAT A ZÖLD PONT ÉS CIVILHÁZBAN, TAMÁSI, DEÁK F. U. 43-BAN 
VÁRJUK. 

BEADÁSI HATÁRIDŐ 2023. MÁRCIUS 28. KEDD. 

 

AZ ALKOTÁSOKAT KI FOGJUK ÁLLÍTANI A TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
FOLYOSÓGALÉRIÁJÁN. 

 

DÍJÁTADÁS 2023. 05. SZERDÁN 15:00 ÓRAKOR A TAMÁSI MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONTBAN. 

A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETŐ ÁPRILIS 5-TŐL MÁJUS 15-IG AZ INTÉZMÉNY 
NYITVATARTÁSI IDEJÉBEN 

 

 

Nem csak a tamásiakat mozgatta meg a rendezvény

A vízimadarak világával ismerkedhettek a 
résztvevők
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Közös együttműködéssel szeretnék 
vonzóvá tenni Tamásit

Tamási városvezetésének régóta célja, hogy felkerüljön Tamási és környéke az orszá-
gos turisztikai térképre - ennek érdekében kezd együttműködésbe a fürdő és a látoga-
tóközpont, hiszen mindkettő alappillére az itteni turizmusnak. Varga-Pintér Rudolfot 
(VPR), a fürdőt üzemeltető Tamási Vagyongazdálkodó Kft. ügyvezetőjét, és Kutny Gá-
bort (KG), a Dám Pont Látogatóközpont vezetőjét kérdeztük a tervekről. 

• Egymást erősítve lépne 
előre egy nagyot most a két 
létesítmény, milyen célok fo-
galmazódtak meg?
 – VPR: Elindult egy közös 

gondolkodás a Dám Pont 
Látogatóközpont és a für-
dő között a minél szorosabb 
együttműködés érdekében. 
Tervezünk közös programo-
kat, kombinált belépőjegye-
ket, és egymás marketingjének 
az előmozdítását is.
 – KG: Azt gondoljuk, hogy a für-

dőben és a látogatóközpontban is 
akkor lehet emelni a látogatói lét-
számot, ha rendszeresen vannak 
rendezvények. Ki kell csalogatnunk 
az embereket, és most ennek a kere-
teit próbálgatjuk, szóba jöttek már 
zenés délutánok és esték, számtalan 
ötlet. De nem csak ebben a két léte-
sítményben van dolgunk, hanem a 
turisztikai desztináció egyéb tagjait 
is be kell vonnunk: meg kell mutat-
ni a fürdőben a várakat, a látoga-
tóközpontban a fürdőt, a várakban 
a látogatóközpontot és így tovább. 
Már készültek olyan anyagok, ame-
lyek ezeket elősegítik, de persze 
pénzügyi kérdés, hogy mekkorát 
tudunk ebből a tortából majd ha-
rapni. Nagyot szeretnénk. 
 – VPR: A fürdő március elejétől 

üzemel, és várja a vendégeit hétvé-
genként. Az a tervünk, hogy ami-
kor a látogatóközpontban zajlik egy 
rendezvény, akkor a fürdőbe láto-
gató vendég egy kombinált jeggyel 
részt vehet azon a programon is, és 
utána akár visszamehet szaunáz-
ni vagy fürdeni. Működhet persze 
fordítva is, például körülnéz az er-
dőben, megnézi a látogatóközpon-
tot, utána pedig elmegy fürdeni. A 
lényeg, hogy egy helyen veszi meg 
a jegyét, de a különböző szolgálta-
tásokat saját időbeosztása szerint 
veheti igénybe. Az a célunk, hogy 
legyen egy összetettebb élmény Ta-
másit meglátogatni, hogy tudjunk 
a vidékről érkezőknek egész napos 
programlehetőséget kínálni. Fon-
tos hangsúlyozni, hogy a jelenlegi 
egész napos belépőnk ára várhatóan 
nem drágul majd, és ez az összeg a 
látogatóközpont megtekintésének 
lehetőségét is tartalmazza. 
• Mik az első tervek, hogyan áll-
tok neki a munkának?
 – KG: Azt szeretnénk elérni, hogy 

érdemes legyen 50, vagy akár 100 
km-ről is azt gondolni, hogy men-
jünk el Tamásiba: akár fürdeni, akár 
egy remek programra, vagy mind-
kettőre. A Dám Pont szolgáltatásai-
hoz és a meghirdetett események-
hez, programokhoz kapcsolódva 
biztosítunk élményeket a fürdőben, 
de ennek a komplex folyamatnak 
még csak az elején járunk, egyelőre 
látnunk kell a lehetőségeinket. Az 
egésznek nagyon sok összetevője 
van, nagyon sok mindent meg kell 
nézni és tervezni ahhoz, hogy jól 
működjön. Most az látszik, hogy 
várhatóan május közepe és vége 

felé már lesznek olyan ötletek, me-
lyek rendezvény formájában testet 
ölthetnek. Azt gondolom, hogy a 
2023-as az az év, amikor nagyon 
sok embernek csak arra lesz pénze, 
hogy alacsony költségvetésből gaz-
dálkodjon, sokkal nagyobb szerepe 
lesz a természetközeli kikapcsoló-
dásnak, a túrázásnak és az ezekhez 
kapcsolódó kisebb programoknak. 
Tamási ilyen szempontból lenyűgö-
ző adottságokkal rendelkezik - ezt 
próbáljuk kihasználni.
• Milyen partnerek bevonásában 
gondolkoztok?
 – VPR: Minden olyan együttműkö-

désre nyitottak vagyunk, ami elősegíti, 
hogy valaki több időt töltsön Tamási-
ban. Szükségünk van szálláshelyekre, 
éttermekre, különböző szolgáltatókra, 
és persze a Tamási járásban található 
látnivalókra, a várakra, tájházakra, 
kerékpáros szolgáltatókra, túraszer-
vezőkre - mindenkire, aki részt vesz 
a térség turizmusában.  Fontos, hogy 
elérhetővé és tartalmassá tegyük az itt 
töltött időt. 
 – KG: Aki vendéglátós, borász, 

vagy épp civil szervezet; akik tu-
rizmussal foglalkoznak, program-
szervezők, azokból számunkra 
mindenki lehet partner. A nyitása 
óta együtt dolgozik a Dám Pont a 
helyi szolgáltatókkal, a környék att-
rakcióival, akikkel kiépített és rend-
szeres kommunikáció volt eddig is, 
például a szállásokkal, a helyi kéz-
műves termelőkkel, de még a járás 
önkormányzataival is. Számunkra 
fontos célcsoport a gyermekek köre, 
hiszen ha ők szeretnek a látogató-
központba, a programjainkra járni, 
akkor várhatóan a szülők is szívesen 
jönnek majd. Ha a gyermekek az 
általunk szervezett eseményeken jól 
érzik magukat, a szülők is tudnak 
kicsit pihenni, beszélgetni. 
• Mik a tervek az idei évre?
 – VPR: Valószínűleg pénzügyileg 

nem nézünk jó év elé. Abból a szem-
pontból viszont jó lehet a 2023-as, 
hogy elindul a fürdő, elindul a láto-
gatóközpont. A cél most az, hogy 
mindkét létesítmény működjön, 
kezdjék el az emberek használni őket, 
és szeressék az itt zajló programokat. 
 – KG: Így van, idén az a cél, hogy 

minden működjön, de ebben az is 
benne van, hogy működjenek az 
együttműködések. El kell érnünk 
néhány év múlva, hogy eredménye-
sen működjünk, és ezt nem csak az 
anyagiakra értem. Legyen sok láto-
gató és sok partner, aki meglátja az 

együttműködésben rejlő lehe-
tőségeket. Szeretném hang-
súlyozni, hogy akinek ötlete 
van, keressen bennünket, be-
széljünk róla, mert ez csak így 
tud működni. Jó ötletekből 
születnek a még jobb megva-
lósítások. 
• A fürdő hogy tudja kiven-
ni a részét ebből a folyamat-
ból?
 – VPR: Március elején ki-

nyitottunk, nyilván a szűkített 
szolgáltatásokkal. Május közepén 
- bár ez még időjárásfüggő - meg-
nyitjuk a strandfürdőt is, vagyis a 
termálmedencéket, a 25 méteres 
medencét, az úszómedencét, illetve 
a beltéri gyermekpancsoló is láto-
gatható lesz. Vendéglátással is ké-
szülünk, tavasszal pályázatot írunk 
ki az üzemeltetésére. A járófelüle-
teket kijavítottuk, a virágosítás is 
folyamatban van. A fürdő tehát 
működik, a csodára persze vele kap-
csolatban még egy kicsit várni kell. 
 – KG: Én egyébként azt tapasz-

talom, hogy a fürdőt ismerik és 
szeretik az emberek, szívesen jön-
nek Tamásiba akár messzebbről is. 
A tűzesetet mindenki rosszul élte 
meg, sajnálták a létesítményt is, a 
várost is, aminek az egyik ékköve 
nyilvánvalóan ez a strand. Ha újra 
sikerül megnyitni, szerintem sokan 
eljönnek, pusztán azért is, mert kí-
váncsiak. Ha látják, hogy ez a fürdő 
szépül és újraéled, elmegy a híre és 
bőven lesz látogatója – mint koráb-
ban, amikor a felújított fürdő a vi-
rágkorát élte. 
• A későbbiekben felújított fürdő 
mellett mire tud majd építkezni az 
itteni turizmus?
 – VPR: Főként az aktív kikapcsoló-

dási lehetőségekre, hiszen itt vannak 
a kerékpárutak, a túraútvonalak, ezért 
olyan réteget érdemes megcélozni, 
amely aktívan szeretné eltölteni itt az 
idejét. Ha jól megnézzük, mindössze 
40 km-re vagyunk a Balatontól, ez 
nem távolság. Eddig is sokan érkez-
tek a tamási termálvizes fürdőbe, ha 
rossz volt idő és nem lehetett fürde-
ni a Balatonban - a feladat ennek a 
vendégkörnek a bővítése. Az elmúlt 
időszakban volt erre kezdeménye-
zés, van sok ötlet is. Szükség van egy 
olyan folyamatosan működő rend-
szerre, aminek az elemeire az embe-
rek ősztől tavaszig megmozdulnak, 
akár eljönnek ide a Balatonról is, vagy 
épp arra tartanak, és előtte megállnak 
körülnézni nálunk.
 – KG: Azt látom, hogy van itt egy 

gyönyörű épület, gyönyörű környe-
zetben, és ez egy olyan alap, amire 
lehet építeni. Ez a látogatóközpont 
megnyitott, aztán bezárták a koro-
navírus járvány miatt. Újra megnyi-
tott, majd bezárták az energiaválság 
miatt. Jó volna, ha végre élhetné azt 
az életet, amiért megépült; ha végre 
kiteljesedhetne. Mi most az előtt a 
feladat előtt állunk, hogy megtölt-
sük programokkal, látogatókkal, 
egyszóval: élettel. 

MAGYAR HŐSÖK

Szabaduló színház

Jelige: szabadulj ki a múltból!

 
a Mathias Corvinus Collegium és a Mandiner 

Magyar hősök  

Az előadást szünet nélkül játsszuk,  
időtartama 90 perc.

Az előadás ára: 200 HUF
Az előadás kedvezményes jegyára a Déryné Program 
hozzájárulásának köszönhető.

Tamási Művelődési Központ (színházterem)
7090 Tamási, Szabadság u. 50.
Jegyek március 1-31. közö� a Zöld Pont és Civilházban (Tamási, Deák F. u. 43.),
áprilistól pedig a Tamási Művelődési Központban vásárolhatók,
hétfőtől péntekig, 12.00 és 18.00 óra közö�.

2023. április 03. hétfő 19:00

”Együtt lenni – közös célért tenni”

Katolikus ovis bál Tamásiban
Az intézménybe járó óvo-
dás gyermekek javára ren-
dezte meg február 11-én 
az ovis bált a Tamási Béri 
Balogh Ádám Katolikus 
Gimnázium Szent Balázs 
Tagóvodája 

Dobos Rita

A rendezvény szervezése szü-
lői kezdeményezésre indult, ám 
a szándék egybecsengett az in-
tézmény céljaival is: a szülők, 
valamint az óvodai nevelők és 
dolgozók egy jó hangulatú, közös-
ségépítő eseményen találkozza-
nak, a bál bevétele pedig az óvodás 
gyermekek javát szolgálja.
Lakatos Viktória tagintézményve-
zető bálnyitó köszöntője után a Ta-
mási Béri Balogh Ádám Katolikus 
Gimnázium Általános Iskolájának 
tanulói léptek fel zenés koreográ-
fiával, majd a Würtz Ádám Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola színművészet ág diákjainak 
musical-moderntánc bemutatója 
következett. A műsort a Dancing 
Family tánccsoport zárta, akik sze-
replésük végén a közönség soraiból 
invitálták egy közös örömtáncra a 
jelenlévőket, s ezzel átadták a tánc-
parkettet a 170 fős vendégsereg-
nek. Az est hangulatfelelősei, Her-
czeg Szilárd DJ és Fischl László 
zenész éjjelig húzták a talpalávalót, 
a retro- és mulatós slágerekkel fer-
geteges bulit varázsoltak.
Valamennyi résztvevő számára egy-
aránt jó érzés volt együtt lenni és 
egy új közösségi élménnyel gaz-
dagodni, s mindezek mellett a bál 
bevétele is felülmúlta az előzetes 
várakozást! Teljesül majd az a vállalt 
cél is, hogy valamennyi kisgyermek, 
köztük a ballagó nagycsoportosok is 

részesei lehessenek az összeg hasz-
nosításának, hiszen azt még az idei 
nevelési évben felhasználja az in-
tézmény. A belépő- és támogatói 
jegyek csoportonként befolyt ösz-
szegét a négy óvodai csoport saját, 
választott programjára fordíthatja, 
míg a tombolabevételt az intézmény 
tárgyi eszközök (mobil, áthelyezhe-
tő udvari játékok és árnyékolók) be-
szerzésére, valamint a május 20-ra 
tervezett Családi Nap megvalósítá-
sára használja fel. 
Lakatos Viktória tagintézmény-
vezető ezúton mond köszöne-
tet mindazoknak, akik az ovis bál 
előkészítésében, megvalósításában 
részt vettek: a Tamási Béri Balogh 
Ádám Katolikus Gimnázium igaz-
gatójának, Nagy Rolandnak a hely-
színért, a szülőknek és a kollégák-
nak a szervezésért, a családoknak 
az együttműködésért, mellyel hoz-
zájárultak a bál életre hívásához, 
és a közel 50 helyi és vidéki vál-
lalkozónak, cégnek, intézménynek 
és magánszemélynek, akik értékes 
és színvonalas tárgynyeremények-
kel, ajándékkuponokkal, színházi 
belépőjegyekkel, élmény- és szál-
lás utalványokkal gazdagították a 
tombolaasztal színes kínálatát. Kü-
lön köszönetét fejezi ki a tagintéz-
ményvezető a műsorban szereplő 
valamennyi fellépőnek és felkészí-
tő tanáraiknak: Szabóné Miszlang 
Krisztina és Tolnainé Kelemen 
Beáta tanítóknak (Katolikus Álta-
lános Iskola), Teleki Dorottya pe-
dagógusnak (Alapfokú Művészeti 
Iskola) és Zámbó Erika táncokta-
tónak (Dancing Family).
Az idei bál tapasztalatait, vissza-
jelzéseit felhasználva a Szent Ba-
lázs Óvoda jövőre is megszervezi 
majd a bált, hiszen együtt lenni, 
közös célért tenni jó!

Tervekről és célokról beszélgetett Kutny Gábor 
(balról) és Varga-Pintér Rudolf
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Színes programokkal készültek 
a Házasság hetén 

Tamásiban harmadik alkalommal szervezte a Családosok közössége a Római Katolikus 
Plébánia és a művelődési központ összefogásával a Házasság hete programot, mely 
városunkban február 12- én nyitó szentmisével kezdődött.

A művelődési központtal kar-
öltve - amely a programsorozat 
házigazdája és helyszíne volt – 
rajzpályázatot hirdettünk óvo-
dás és alsó tagozatos diákoknak, 
„Kirándul a család” címmel, mely 
művekből kiállítás nyílt a Zöld 
Pont Civil ház folyósógalériáján. 
A beérkezett több, mint 100 raj-
zot a művelődési központ mun-
katársai zsűrizték. Igen gazdag 
színvilág és fantázia jellemezte 
ezeket, nagyon szép művek szü-
lettek, a kiállítás szemet gyönyör-
ködtető és némelyik mű könnye-
ket fakasztó is volt.
Február 16- án Megyeri Jonatán 
rabbi „Házasság zsidó módra” című 
előadását hallgathatták a jelenlevők. 
Nagyon érdekes és különleges isme-
reteket osztott meg velünk Jonatán. 
A hallgatóság pozitív élménnyekkel 
gazdagodott, érdeklődéssel hallgat-
tuk a zsidó valláskultúra hagyomá-
nyairól, szokásairól szóló tényeket, 
történeteket. Az előadás visszanéz-
hető a Tamási Katolikus Közösség 
Facebook oldalán.
A programsorozat február 17-én 
a hagyományos katolikus bállal 
folytatódott, ahol a helyi Katoli-
kus Általános Iskola alsó tagoza-
tos diákjai adtak színvonalas és 
színes műsort, majd a hittanos 
gyermekek nyitótáncával kezdő-
dött a mulatság. A bál bevételéből 
a hittanos gyermekek kirándulá-
sát támogatja a közösség. Február 
19-én szentmisével zárult a heti 
program, ahol Csibi Imre atya 
megáldotta a házaspárokat. Méltó 
zárása volt ez a Házasság hetének, 
felemelő volt látni a fiatal, közép-
korú vagy épp idős párokat, akik 
Imre atya után ismételték az áldás 
szövegét.
 A házasság hetét – amelyhez hazai 

és nemzetközi szinten is számos is-
mert közéleti személyiség csatlako-
zott, kifejezve elköteleződését a há-
zasság, a család ügye iránt – mára 4 
kontinens 21 országában ünneplik. 
„A házasság Isten csodálatos aján-
déka és gondoskodása az ember 
számára, amelyben a felek meg-
tapasztalhatják a feltétel nélküli 
szeretet, a hűség és az őszinte meg-
bocsátás értékét egy nekik rendelt, 

de nem tökéletes társon keresztül. 
A házasságban egy férfi és egy nő 
saját elhatározásából elkötelezi ma-
gát, hogy egymás bátorítására, segí-
tésére és védelmére törekszik egész 
életében. Ilyen módon a házas-
ság felelősségteljes, biztonságos és 
meghitt közösséget jelent számuk-
ra, és áldásul szolgál életük minden 
más területén is.”

HH Szervezőbizottsága

Hangversenyt is szerveztek farsangkor
A Würtz Ádám Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti 
Iskola első farsangi hang-
versenyét február 16-án 
rendeztük meg. Már az elő-
ző tanévben terveztünk egy 
ilyen hangversenyt, de ak-
kor a járványügyi előírások 
ezt nem tették lehetővé. 

Ótus László

Az volt a célunk, hogy tanulóink 
egy vidám hangulatú rendezvé-
nyen vegyenek részt, ahol a közön-
ség és önmaguk is jól szórakoznak.  
Általában a gyerekek szeretik a 
farsangot, a mulatságot, amikor 
felvehetik az általuk kiválasztott 
jelmezt és azonosulhatnak vele. Mi 
itt úgy képzeltük el, hogy a tanu-
lóink a kiválasztott jelmezhez illő 
előadási darabot fognak előadni, 
vagy az előadási darabhoz választa-
nak jelmezt. A tanulóknak lehető-
ségük volt nem csak egyéni, hanem 
csoportos produkcióval is színpad-

ra lépni. Inkább az alsósokat cé-
loztuk meg, de felső tagozatosok 
közül is szívesen felléptek többen. 
A hangverseny délután 14 órakor 
kezdődött a Würtz Ádám Általá-
nos Iskola aulájában. A közönség 
soraiban helyet foglaltak az általá-
nos iskola több osztályának tanulói 
is. A műsor nagyjából jó három-

negyed órásra sikeredett, ugyanis 
többen idő közben lebetegedtek. 
Összességében elmondhatjuk, 
hogy a műsor nézői és a szerep-
lők is nagyon jól szórakoztak ezen 
idő alatt. A művészeti iskola min-
den tanszakáról voltak fellépők, a 
hangversenyt végül a gitár kamara-
együttes zárta. 

Farsangi projekt napok a Würtz 
Ádám Általános Iskolában

A 2. évfolyamos tanulók 
februárban három napon 
keresztül rendhagyó taní-
tási órákon vehettek részt. 
Iskolánk alsó tagozatán ha-
gyománnyá vált a projekt 
oktatás, melynek kereté-
ben farsangi témájú tanítá-
si órák és szabadidős tevé-
kenységek tették színessé, 
vidámmá, emlékezetessé 
ezeket a napokat.

Novákyné Ondreász Rita

A farsangi ünnepkör a gyermekek 
körében a tanév egyik legjobban várt 
eseménye.  A vidám mulatság, a far-
sangi játékok, a maskarák közel állnak 
a gyermekek életkori sajátosságaihoz.
Farsangi projekt napjainkon a tan-
tárgyak tananyaga az ünnepkörhöz 
kapcsolódott. Tanulóink tapaszta-
lati úton, változatos módon, széles-
körűen szerezhettek ismereteket. A 
2.a osztály rádiós műsora nyitotta 
meg a projekthetet, az ünnep ere-
detével és hagyományaival ismer-
tették meg a diákokat. Délután a 2. 
évfolyam tanulói együtt sportoltak 
a tornacsarnokban. Minden test-
részt megmozgató, vidám, játékos 

sorversenyekben tehették próbára 
ügyességüket a gyerekek.
A következő napon ellátogatott 
hozzánk Kovács Gábor muzsikus, 
aki interaktív előadásával és humo-
rával, a közös éneklés örömével va-
rázsolta el tanulóinkat.  Hangszer-
készítő foglalkozásán, háztartásban 
keletkező hulladékból, a gyerekek 
megalkothatták saját hangszereiket. 
Kipróbálhatták, hogyan válik egy 
szívószálból fúvós hangszer, hogyan 
lehet spatula segítségével muzsikál-
ni, üdítős dobozból csörgőt készíte-

ni. Kreativitást megmozgató foglal-
kozása a fenntarthatóság jegyében 
nagy sikerélményt adott minden 
résztvevőnek. A foglalkozás végén 
az elkészült hangszerekkel együtt 
muzsikáltak a gyerekek.
A farsangi témájú feladatlapok, 
totók kitöltése után a projekt he-
tet a várva-várt farsangi bál zárta. 
Izgatott készülődést követően, jel-
mezekbe bújt gyermeksereg népe-
sítette be az aulát. Tündérek, bo-
szorkányok, focisták és harcosok 
együtt ropták a táncot, majd a nagy 
mulatságban megéhezett maskará-
sok a szülők által készített finomsá-
gokkal csillapíthatták éhségüket.

Farsangi szokásokkal, hagyományokkal ismerkedhettek a gyerekek

Házasság zsidó módra – Megyeri Jonatán előadása

Csibi Imre plébános a rajzpályázat díjátadóján

Remekül sikerült az I. Farsangi Hangverseny
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Idén is hajnalig mulattak
Tamási Város Német Nem-
zetiségi Önkormányzata 
február 25-én rendezte 
meg az immár hagyomá-
nyossá vált Sváb bálját a 
Tamási DeJá Vu rendez-
vényteremben. 

Gutheil Magdolna

Az est kezdetekor, mint mindig, 
most is egy kis kulturális bemu-
tatóra került sor, ahol fellépett a 
Tamási Würtz Általános Isko-
la német nemzetiségi tánccso-
portja, három nemzetiségi kórus 
is elfogadta a meghívásunkat, a 
Blumenkranz Pedagógus kama-
ra kórus Tamásiból, a Pári német 
nemzetiségi asszonykórus, erede-
ti sváb népdalokkal és ruhában, s 
a Tamási Heimattöne kórus, akit 

Takács Magdolna harmonika-
művész és a Harmonikás Együt-
tes tagjai is kísértek. A kulturális 
műsort fergeteges előadásukkal 
a Németkéri Német Nemzetisé-
gi Tánccsoport tagjai fejezték be. 
Sok-sok éve vendégeink, s mindig 
meg tudnak lepni előadásukkal, 
most is hoztak nekünk új koreog-

ráfiát, mégpedig a sváb lakodal-
mast, ahol 10 percben mutatták be 
a lakodalom fő elemeit és a han-
gulatát, nagyon nagy sikert arat-
va ezzel a produkciójukkal. A báli 
nyitó tánc után vacsora és hajnalig 
tartó mulatság következett. A zö-
mében német nemzetiségi zené-
ket a Baranya megyei UnterRock 
együttestől hallhattuk. Köszönjük 
a résztvevőknek, hogy megláto-
gatták rendezvényünket!

Közös út a legfontosabb értékek 
képviseletében

Lakatos Viktória ötödik éve 
vezeti a Tamási Béri Ba-
logh Ádám Katolikus Gim-
názium Szent Balázs Tag-
óvodáját. Három évtizedes 
óvodapedagógusi pályafu-
tása során sok kisgyermek 
került ki a keze alól, akik 
közül ma már többen szü-
lőként térnek vissza az in-
tézménybe gyermekeikkel. 
A hivatalos, április 20-21-re 
hirdetett óvodai beíratás 
közeledtével a tagintéz-
ményvezetőt kérdeztük.

Dobos Rita

• 2016-ban kezdte meg működé-
sét a Tamási Béri Balogh Ádám 
Katolikus Gimnázium Szent Ba-
lázs Tagóvodája. Mi ennek az egy-
házi fenntartású intézménynek a 
legfőbb feladata, küldetése?
 – Az induláskor Mátyás Imre atyá-

val úgy fogalmaztuk meg a céljain-
kat: ez a mi közös utunk afelé, hogy 
a családok hithű katolikusok le-
gyenek, egy közösséghez tartozza-
nak, így tehát egyfajta pasztorációs 
irányt követünk. Egymás elfogadá-
sa, a szeretet és a figyelem megélése, 
a katolikus erkölcs szerinti nevelés a 
hitvallásunk, és az óvodai életben, a 
mindennapi foglalkozásokon is ezt 
az irányt követjük. Igyekszünk kö-
zel hozni a gyerekekhez a hitet, a 
Biblia tanításait, és mindenekelőtt 
a legfontosabb emberi értékeket – 
természetesen a 3-7 éves korosztály 
életkori sajátosságait figyelembe 
véve. A mindennapi gyakorlatban 
ezt a „Csendes percek” foglalko-
zásokon, például a szentek (Assisi 
Szent Ferenc, Szent Balázs, Szent 
Erzsébet) életét és tevékenységét 
bemutatva, valamint a katolikus év-
körhöz kapcsolódva, a jeles egyházi 
ünnepek és ünnepkörök megélésé-
vel tesszük. A Mihály vagy Már-
ton nap egyházi- és népszokásait 
felidéző projekthetek, az advent és 
a húsvét időszaka lehetőséget te-
remt arra is, hogy a hozzátartozó-
kat is bevonjuk az óvodai életbe. 
Úgy látom, hogy ez jól működik, a 
családok elfogadóak és nyitottak, és 
a közös programok valamint az in-

tézményben folyó szakmai munka 
iránt is érdeklődőek.
• Milyen a kollektíva, megfelelő-
ek-e a technikai feltételek? Hiszen 
ezek elengedhetetlen tényezők a 
színvonalas működéshez.

 – A munkaközösségünk jól 
együttműködik, a közös gondolko-
dás, egy-egy kérdés vagy probléma 
megbeszélése mindannyiunknak 
fontos. A csapatépítő programok 
és szakmai csoportfoglalkozások 
szintén azt a célt szolgálják, hogy 
igazi szakmai közösségként tud-
juk nap mint nap dolgozni. Jó az 
együttműködés a fenntartóval és az 
anyaintézménnyel is, ugyanakkor 
nagyon várjuk a Katolikus Negyed 
megszületését, mert helyhiány mi-
att jelenleg a közösségi és szakmai 
terek szűkösek vagy hiányoznak. 
Sok újítást szeretnénk behozni az 
óvoda életébe, így például a tehet-
séggondozást, a komplex mozgás-
fejlesztést, a mesepszichológiát, az 
iskolára felkészítő foglalkozásokat, 
s ezekhez elengedhetetlenek a to-
vábbi, csoportszobán kívüli helyi-
ségek. A gyerekek lelki egészsége 
is fontos számunkra, szeretnénk 
olyan tereket létrehozni, ahol a re-
laxáció, az elvonulás, a beszélgetés 
lehetősége is igazán megteremthe-
tő.
• A családok és a kisgyerekek éle-
tében is fontos mérföldkő, amikor 
az óvodai közösség tagjává válnak. 
A hivatalos beíratás közeledtével 
hogyan segítitek a szülők dönté-
sét, van-e lehetőség betekinteni az 
óvoda életébe?
 – A Tamásiban működő óvodák 

március 13-i közös bemutatkozását 
követően, még a beiratkozás idő-
pontja előtt nyílt napot szervezünk 
az intézményben, amelyen a nálunk 
működő négy csoportba pillant-
hatnak be a szülők két napon át, 
egy-egy délelőtt folyamán. Ennek a 
programnak a pontos időpontjáról 
időben tájékoztatást adunk majd 
különböző fórumokon, de termé-
szetesen nálunk is lehet érdeklődni. 
A csoportok bemutatóval készülnek 
majd (például mozgásos játék, kéz-
műves foglalkozás, mesefeldolgozás, 
ölbevevős-ringatós vers- és mondó-
katanulás, táncház) és természete-
sen kérdezni is lehet, igyekszünk 
mindenre válaszolni. Elöljáróban, 

kitekintve a következő nevelési évre 
elmondhatom, hogy szeptembertől 
a Szívecske Csoport fogadja majd a 
3 éveseket, és tiszta kiscsoportként 
kezdi meg működését, a Halacs-
ka Csoport középsős, a Csillag és 
az Angyalka Csoport pedig vegyes 
csoportként működik majd. Hosz-
szú távú tervünk, hogy ez utóbbi 
csoport idővel az iskolába készülő 
korosztályt fogadja majd. Óvoda-
pedagógusként mindig a gyermek 
életkorának megfelelő csoportot 
ajánljuk a szülőknek, de ha valaki 
szeretné gyermekét vegyes csoport-
ba íratni, ezt is megteheti. Nagyon 
fontos információ, hogy a beíratás 
szempontjából a Pécsi Egyházme-
gye, mint körzet az irányadó, tehát 
nem szükséges tamási lakcímmel 
rendelkezni, illetve az is, hogy a 
beíratás a betöltött életkor szerint 
egész évben folyamatos.
• Három évtizedes szakmai múlt-
tal és tapasztalattal Te hogyan lá-
tod napjaink gyermekét, mi az, 
amivel óvodapedagógusként a 
leginkább kell és érdemes foglal-
kozni?
 – A mostani generációval kapcso-

latban cél és teendő, hogy újra a 
nagymozgásra fókuszáljunk, mert 
manapság a gyerekek (tisztelet a ki-
vételnek) elfelejtettek fára mászni, 
kerékpározni, mászni, sarat gyúrni, 
egyáltalán „koszosnak” lenni, amivel 
a természetben való önfeledt játék-
ra gondolok. A gyerekek kreatívak, 
nagy képzelőerővel rendelkeznek, 
de úgy látom, hogy az, ami a fejük-
ben van, nincs a kezükben. A gyur-
mázás, a ceruza vagy ecsethasználat, 
egyáltalán a manuális tevékenysé-
gek, vagy akár a képalkotás, a vizua-
lizáció sokszor okoznak számukra 
nehézséget. A nagymozgásos já-
tékok hiánya szintén óriási, pedig 
ezek a tevékenységek elengedhe-
tetlenek az iskolaérettséghez! S 
mindehhez kapcsolódik még a me-
sélés, amely nem csak a legjobb szó-
kincsbővítési lehetőség, de fejleszti 
a képzeletet és a kreativitást is, ám 
sokszor nem, vagy kevésbé része a 
mindennapjaiknak. Ezért is fontos 
a jó kapcsolat az óvoda és a szülők 
között, hogy mindezekről tudjunk 
beszélni, és a kompetenciák elsa-
játításáért közösen tegyünk, itt az 
óvodában és otthon a családban.

Remek hangulatban telt idén is a bál

Sok fellépő színesítette a rendezvényt

Szeptembertől a vidám és színes Szívecske csoportszoba várja a kicsiket
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Isten éltesse, Manci néni!
Betöltötte a 90. életévét Nagypál Jánosné Manci néni. A kerek évforduló alkalmából 
a város polgármestere, Porga Ferenc otthonában kereste fel az ünnepeltet, hogy sze-
mélyesen is gratulálhasson.

Nagypál Jánosné Székely Má-
ria Tamásiban született, itt is élt 
egész életében. Családja mező-
gazdasággal, szőlőtermesztéssel, 
állattenyésztéssel foglalkozott, a 
gazdálkodásból vette ki ő is a ré-
szét hosszú éveken át. 1953-ban 
házasodtak össze férjével, aki szin-
tén helyi kötődésű: először az er-
dőgazdaságnál, majd a tejüzemnél 
dolgozott, végül a tüzépről ment 
nyugdíjba. Egészen 2000-ig élhet-
ték együtt a jól megérdemelt nyug-
díjas éveket, férjétől akkor kellett 
végső búcsút vennie. Manci néni 
azóta egyedül él, ám a kisebb prob-
lémákat leszámítva jó egészségnek 
örvend, ellátja magát. Nagyon sze-

ret kertészkedni, ezért nagy öröm 
volt számára, amikor tavaly meg-
kapta a „Tiszta porta, virágos kert” 
feliratú emléklapot. Szabad idejét 
a kertben tölti, aktívan dolgozik 
a mai napig, alig várja a tavaszt, 
hogy végre újra a szabad levegőn 
tevékenykedhessen. Egy lánygyer-
meke született, egy unokája és egy 
dédunokája van. A család szinte 
naponta látogatja, nagy öröm ez 
számára, különösen, amikor a déd-
unokájával töltheti az időt. A pol-
gármester úr köszöntését már vár-
ta, örült a látogatásnak. Kívánunk 
Manci néninek ezúton is jó egész-
séget, tartalmas együtt töltött időt, 
boldog napokat a családdal! 

Farsangot tartottak a Katolikus Általános Iskolában
Iskolánkban február 21-én (Húshagyókedd) tartottuk meg a gyerekek által egyik leg-
kedveltebb eseményt, a farsangot. 

Az egész délután tartó mulatság-
ra már hetekkel előbb hangolódtak 
a kisdiákok: különböző színes kéz-
műves műalkotások készítésével, 
daltanulással és többen a jelmezek 
elkészítésével is. A várva várt na-
pon a gyermekeknek a délelőtt még 
tanulással telt, majd ebéd után búj-
hatott mindenki a jelmezébe. Az itt 
tanító pedagógusok, a pedagógiai 
asszisztens és a gyakornok is jelmezt 
öltött magára, ezzel is jelezve a diák-
ság felé, hogy a farsang mindenkié. 
Minden osztály különböző vicces já-
tékokkal, tánccal, finom sütemények 
és üdítőitalok fogyasztásával töltötte 
az első órát a saját osztálytermében.  
Az idén lehetőség nyílott arra, hogy 
az egész alsó tagozat együtt mókáz-
hatott az aulában, ahol megcsodál-
hatták a gyermekek egymás jelme-
zeit és közös tánccal folytatódott a 

mulatság. Felszabadultság, öröm és 
szabadságérzet jellemezte ezt a dél-
utánt. Mivel az időt megállítani nem 
tudtuk, egy szempillantás alatt véget 
kellett vetni a jókedvnek, a jelme-

zeket egy évre pihenésre ítéltük, és 
másnaptól már elcsendesedtünk, hi-
szen Hamvazószerdával megkezdő-
dött a nagyböjti időszak. 

Alsó tagozatos munkaközösség

Színes maskarákba bújtak a gyermekek
Különösen várt esemény a gyermekek életében a farsangi időszak, melynek kezdete 
vízkereszt, január 6-a, és hamvazószerdáig tart, ami idén február 22-re esett. Ez az ide-
je a hangoskodásnak, alakoskodásnak és a mulatozásnak.

A Tamási Aranyerdő Óvodá-
ban a február hónap a farsangi 
mókázásról, vidámságról, táncos 
mulatságról szólt. Ebben az idő-
szakban valamennyi nevelési terü-
let tevékenység ehhez a témához 
kapcsolódott. Előtérbe kerültek 
a bolondos mesék, a vicces ver-

sek, mondókák, csúfolódók, népi 
gyermekjátékok, dalok, melyek 
mind-mind a farsang hangulatát 
idézték. 
A farsangi időszakot a gyermekek-
nek szervezett bál tette színesebbé. 
A vigadalom nem múlhatott el mó-
kás játékok nélkül (pl. zsákbamacs-
ka, papíron táncolás). A vidám ze-
neszó mellett nagyon finom illatok 
is terjengtek, hiszen a tánc és szóra-

kozás mellett az evés-ivás is hozzá-
tartozott az önfeledt mulatozáshoz. 
Az óvoda két csoportja, a Mókus és 
a Méhecske csoport nyílt nap ke-
retében szervezte a jelmezest bált. 
A szülők nagy számban elfogadták 
a meghívást és ellátogattak a bál 
napján az óvodai csoportokba, ahol 
gyermekeikkel és az csoport peda-
gógusaival együtt örömmel, jóked-
vűen mulatták végig a délelőttöt.

A geotermikus fűtési rendszerrel ismerkedtek
Diákok jártak a biomassza 
és a geotermikus erőmű-
vekben Tamásiban, hogy 
bemutassák nekik, a vá-
rosban hogyan használnak 
a gázfűtés helyett meg-
újuló energiaforrásokat az 
idei télen.

A gazdaságos és környezetkímélő 
üzemeltetés szükségességének ered-
ményeképpen geotermikus energia 
felhasználásával működtetik a lé-
tesítmények hőfogyasztó, épület-
gépészeti berendezéseit Tamásiban. A Würtz Ádám Általános Iskola és 

AMI 7-8. osztályos diákjai, valamint 
a TMSZC Vályi Péter Szakképző 
Iskola néhány osztályának tanulói 
pillanthattak be a „kulisszák mögé” a 
napokban. A diákok számára Széles 
András alpolgármester vezetésével 
mutatták be, hogy a városban milyen 
megújuló energiaforrásokat használ-
nak az idei télen. Egy rendhagyó óra 
keretében megnézték a geotermikus 
és a biomassza erőművet, és megtud-
hatták, hogy hogyan spórol a város 
gázt azokban a közintézményekben, 
ahol rendelkezésre áll a geotermikus 
fűtési rendszer. 
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A tervek szerint halad a város legértékesebb és legszebb 
kultúrtörténeti épületének a felújítása

Páratlan összefogással, 
szívből jövő, önzetlen és 
nagylelkű közösségi lelke-
sedéssel, felelős és jövőbe 
tekintő gondolkodással, 
sok szenvedélyes lokálpat-
rióta tamási és térségi la-
kos szurkolása vagy imája 
mellett nagy munkában va-
gyunk. Szépül, és az eredeti 
pompája elérésének irányá-
ba halad Tamási legértéke-
sebb és legszebb kultúr-
történeti épülete és annak 
szép környezete. 

Gőbölös Péter

A munkában részt vevők nevében is 
nagyon szépen köszönjük és örülünk 
a kedves hangoknak, a lelkes druk-
kolásnak, a jó emberek összefogása 
nélkül nem lehet szépet és jót alkotni. 
A projekt a Miniszterelnökség keze-
lő szerveként eljáró Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. támogatásával va-
lósul meg. A hosszú és sok feladatot 
jelentő műszaki előkészítői, pályázta-
tási, tervezési, régészeti feltárás, mű-
emlékvédelmi és építésügyi hatósági 
engedélyeztetési eljárások után, az 
építési terület átadása, 2022. október 
24-e óta folyamatosan haladnak az 
építők a római katolikus templomban 
és a templomkertben, mindemel-
lett elkezdődött a felújítás a plébánia 
épület és környékén is.
A plébános megbízásából, a plébá-
nia képviselői testületének felügyelete 
alatt önkéntességgel működő, 7 fős 
ún. Projekt Irányító Bizottság (PIB) 
szeretettel végzi a feladatok a vezetői 
(megbízói) irányítói vezénylését és 
a munkáját, felelősségvállalását ado-
mányként adja. Emellett elvégzi a 
Pécsi Püspökséggel közösen az egyéb 
eljárások, külső auditok végrehajtását, 
a pénzügyi beszámolók elkészítését. 
A projekt ügydöntését a 7 fős PIB 
tagjai a szakmai életükből adódóan, 
több száz millió vagy milliárd forintos 
nagyságrendű beruházások műszaki, 
jogi és pénzügyi témaköreiben, napi 
gyakorlatában jártas, plébániai közös-
ségi PIB tagok végzik, név szerint:
Csibi Imre katolikus pap, plébános 
(pléb. testületi elnök); Ribányi Jó-
zsef okl. építész, vállalkozó (pléb. 
testületi alelnök); Gőbölös Péter okl. 
erdőmérnök, részvénytársaság vezér-
igazgató (pléb. testületi tag); Both 
Hajnalka közgazdász, részvénytársa-
sági gazdasági vezérigazgató-helyet-
tes; dr. Vanya-Szabó Ágnes ügyvéd, 
ügyvédi irodavezető; Kovács Zoltán 

szervező üzemmérnök, vállalkozás 
gazdasági vezetője; és Szabó László a 
templom gondnoka, vállalkozó (pléb. 
testületi tag). A szakmai konzíliumok 
folyamatosan történnek a kivitele-
ző cég, a Tamási Katolikus Plébánia 
– (PIB), a műszaki ellenőrök és az 
építésügyi, örökségvédelmi szakható-
ságok között heti, kétheti rendszeres-
séggel, nagyobb döntési események-
nél naponta. A folyamatokat irányítói 
szervezeti és működési ábra mutatja, 
melyet a Tamási Katolikus Közösség 
Facebook oldalán megtalálható.
A Tolna Vármegyei Kormányhivatal 

építésügyi és örökségvédelmi szakha-
tóságának kijelöltjeként a feltáró kuta-
tásban eljárnak a szekszárdi Wosinsky 
Mór Vármegyei Múzeum Régészeti 
Osztályának munkatársai, lenyűgö-
zően körültekintő munkát végeztek. 
Elvégezték a templom alapterületén 
a rétegvizsgálatokat, illetve a koráb-
bi falazatok felmérését is. A régészeti 
műszeres és fizikai feltárások mellett, 
egy szakcég kutatói talajradaros feltá-
rást is végeztek a templombelső terü-
letén 4-5 méter mélységig. Ezekkel a 
munkákkal összefüggésben építészet-
történészek, műemlékvédelmi szak-

mérnökök is elvégezték a feladatukat. 
A Tolna Vármegyei Kormányhivatal 
örökségvédelmi engedélyezési eljárá-
sainak és vizsgálatainak lefolytatását 
követően az örökségvédelmi enge-
délyben minden hatósági feltételt és 
előírást rögzített.
A beruházás terv és engedélyek 
szerinti végrehajtását a műsza-
ki ellenőrök ellenőrzik és a digitá-
lis építési naplóban ellenjegyzik. Az 
épületgépészeti munkák kivitelezése 
is folyamatban van. Párhuzamosan 
az orgona felújítása és az orgona front 
sípjainak restaurálása megkezdődött 
az örökségvédelmi engedély szerint 
a nemzetközi hírű Pécsi Orgona-
építő Manufaktúra Kft. műhelyében 
folyik Pécsett. Egy csodálatos ese-
mény, hogy az orgona felújítás tel-
jes bekerülési költségének kifizetését 
egy mérhetetlenül nagylelkű támo-
gató magánszemély magára vállalta 
adományozási szerződése alapján. A 
templom márciusi felállványozását 
követően a helyszínen a homlokzati 
szobrok és templomi feszület felújítá-
sa, restaurálása is megtörténik.
A külső falazat estén megkezdődött a 
külső homlokzat un. fröcskölt nemes-
vakolatának eltávolítása a bakállvány 
magasságig, majd folytatódik feljebb. 
A falazat rétegrendjének pontos fel-
tárása megtörtént, melynek megfele-
lően az örökségvédelmi szakhatóság 
által kiadott engedélynek megfele-
lően folyik tovább a templom külső 
falazatának felújítása. 
A képen láthatóan egy fontos mun-
kaelem végéhez értek a munkálatok, 

ez a munkaszakasz nehéz volt. A ré-
gészeti feltárások után a talajradarral 
végzett talaj mélységi talajréteg vizs-
gálatok, tömörségi elemzések befeje-
zése után, módosított aljzattervvel az 
ezt jóváhagyó hatósági határozatnak 
megfelelően befejeződött a főha-
jó aljzat betontükrének megépítése. 
Sokan nem tudják, hogy a templom 
járóköveit eredetileg nem kő alap-
ra, hanem csak egyenesen a talaj-
felszínre (földre) tették rá. Az aljzat 
talajszintezése, az egyenetlenségek és 
a talajsuvadások kiegyenlítése, lézeres 
vízszintezése után egy, az adottságok-
nak megfelelően méretezett speciális 
műszaki megoldás szerinti aljzat ré-
tegrend tervezése és ennek hatósági 
engedélyezése következett, majd ez 
alapján valósult meg a vasbeton tükör 
megépítése, mely a templom épület-
statikája és a falazat szellőzése, a bel-
ső nedvesség megszűntetése miatt is 
kulcskérdés. 
A következő lapszámban a temp-
lomkert és a plébánia felújítási mun-
kálatairól adunk majd hírt.
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