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700 éves Tamási - Kétnapos ünnepség

A tartalomból
Városi szintűvé vált a Coop
nap

Az idei évben 13. alkalommal
rendezték meg a vásárlók, a
gyártók és a kereskedők közös
napját a Bokréta ABC-ben.
Æ3. oldal

A
Dél-Dunántúl
egyetlen
cosplay, anime, sci-fi, fantasy,
képregény és gamer rajongói
találkozója idén is rengeteg érdeklődőt – és persze tekintetet
– vonzott.
Æ3. oldal
Lampionokkal az erdőben

Fotó: Wolf Fotostudio

Harmadszorra is ToMA CON

Két napon keresztül ünnepelte a kerek évfordulót a város: szeptember 26-án
és 27-én mindenki találhatott számára kedves programot
Æ 5. oldal

Átadták a Miklósvári Erdei
Kirándulóhelyet és Tanösvényt

Ha szeptember, akkor trófea
szemle - jól tudják ezt a tamási
és környékbeliek, akik idén is
szép számmal látogattak ki a
Gyulaj Erdészeti és Vadászati
Zrt. rendezvényére.
Æ6. oldal
Egy délután a sportok jegyében

Közel 800 gyereket mozgatott
meg a Tamási Szabadidő és
Sport Egyesület sportágválasztó rendezvényével.
Æ7. oldal

A sokak által erdei tornapályaként
ismert túraútvonalat szeptember
24-én, ünnepélyes keretek között
avatták fel.
– Ez a felújítás egy megalapozása
a következő projektünknek, melynek pályázati beadása most kezdődik – mondta Gőbölös Péter, a
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.
vezérigazgatója. – Ugyanezen az
útvonalon ugyanis - természetesen az erdő kímélésével - kerékpár
és futópályát kívánunk létrehozni
a jövőben.
A Miklósvári Parkerdő Tamási
és a környék legismertebb kiránduló és pihenőhelye. A most avatásra kerülő tanösvény szorosan
kapcsolódik, szerves része lesz
ennek az egyre inkább komplexé váló turisztikai attrakciónak.
Nagy előnye, hogy a belterülethez közel található, könnyen
megközelíthető. Ezért is népszerű célpontja, kirándulóhelye a
családoknak és mindenkinek, aki
csak néhány órára szeretne, vagy
néhány órára tud kiruccanni a
természetbe.
Porga Ferenc polgármester ünne-

Fotó: Antli István

Új szakaszokkal, információs
táblákkal és padokkal látták el
a tamásiak kedvelt kirándulóhelyét.

A polgármester a városvezetés és az itt élők nevében mondott köszönetet a
tanösvény és kirándulóhely kialakításához a Gyulaj Zrt. vezérigazgatójának,
és minden dolgozójának

pi beszédében kiemelte: egy tanösvény legnagyobb értéke, hogy
gyalogosan lehet rajta kirándulni,
hiszen így a legélvezetesebb, így
lehet leginkább megfigyelni, a
természetet, az erdőt testközelből.
– Egy kicsit hiányt is pótol ez a kirándulóhely, mert a tolnai, KaposKoppány-menti területen, ha jól
tudom nem található olyan klas�szikus értelemben vett tanösvény,
amely ennek a tájnak az erdei élőhelyeit mutatja be.
Azt gondolom, hogy ez a parkerdő és ez a tanösvény - azon kívül,
hogy a messziről ideérkező turistáknak is jó programot kínál - elsősorban nekünk, itt élőknek lesz
fontos. Nekünk, itt élőknek kell
ezt megbecsülni, gondozni, tisztán
tartani, mert szeretünk kijönni ide.
Fontos megóvnunk ezt a kirándulóhelyet, mint saját magunk közös,
közösségi, természeti értékét.
Ha pedig kicsit messzebbre nézünk előre, közös célunk az, hogy
a jövő nemzedékét is egészséges
életmódra neveljük és arra, hogy
szeressék azt a környezetet, amiben élnek, vegyék észre milyen
csoda közepén vagyunk, hiszen a
miénk egy fantasztikus természeti
környezetben fekvő város – fogalmazott a polgármester.
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Röviden Személyes találkozók
Megújuló energiaforrást alkalmaznak
Napelemek kerültek a Béri
Balogh Ádám Gimnázium és
Kollégium épületegyüttesének
kollégiumi szárnyára. Az épület
tetejére 50 db Amerisolar napelem modul került felhelyezésre,
15 kVA teljesítménnyel. A megújuló energiaforrás alkalmazása
nagyban hozzájárul a környezettudatos energiatermeléshez,
amellyel jelentős mértékben
csökkenthetjük az üvegház hatású gázok kibocsátását, ezáltal
hozzájárul a projekt a klímavédelemhez is.

a lakossággal

Szeptemberben két alkalommal is házhoz ment a hivatal
A fórumsorozat idei utolsó
előtti állomása Szemcsepuszta
és a volt laktanya területe volt,
ahol sok témáról esett szó.

városvezetők segítségét.
A város budai és pillehegyi részeire szeptember 28-án látogattak
el az önkormányzat munkatársai.

Új kitüntető cím
Az önkormányzati elismerő címekről szóló helyi rendeletet
egészítették ki a képviselők a
szeptemberi testületi ülésen. A
javasolt cím felvételének lehetőségét egy helyi civil szervezet
kezdeményezte, mellyel egyetértve a rendeletbe így bekerült
az „Év Polgárőre” cím. Odaítélése olyan személynek történhet
minden évben, aki kiemelten
sokat tett a közbiztonság fenntartása és javítása érdekében Tamásiban.

Őszi lomtalanítás
A BIOKOM Nonprofit Kft. ez
évben is megrendezi szokásos
őszi térítésmentes lomtalanítási
akcióját a lakosság részére. Lomtalanítási napok: 2015. október
26. hétfő: a hétfő-csütörtöki
szedési körzetben; 2015. október
27. kedd: a kedd-pénteki szedési körzetben; 2015. október
28. szerda: Fornád, Adorján,
Kecsege Kishenye, Szarkahegy,
Szemcsepuszta területén. A cég
a zöldhulladék elszállítását az
alábbi időpontokban végzi: 2015.
október 29. csütörtök, 2015. október 30. péntek.

Képviselői ügyfélfogadás
Helyszín: Tamási Közös Önkormányzati Hivatal kis tanácskozóterme
(7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.)
2015. OKTÓBER 15.
(CSÜTÖRTÖK) 10.00-11.00
LAKATOS SÁNDOR
2015. OKTÓBER 22.
(CSÜTÖRTÖK) 10.00-11.00
GUZSLOVÁN EDIT
2015. OKTÓBER 29.
(CSÜTÖRTÖK) 10.00-11.00
DR. SZATMÁRI LÁSZLÓ

Szennyvízcsatorna:

Decembertől lehet rácsatlakozni
Előre nem látható körülmény
miatt késik a szennyvízcsatornára való rákötés lehetősége.

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
Városunkban 2015 áprilisától
elérhető a „Házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtés, melynek
feltételeiről korábbi lapszámunkban beszámoltunk, illetve
a kritériumok a város honlapján
is megtalálhatók. Október hónapban a következő napokon
van lehetőség igénybe venni a
szolgáltatást: amennyiben az
Ön lakóhelyén a kommunális
hulladék ürítése hétfő-csütörtöki napokon történik, a szelektív
hulladékot október 29-én, ha a
hulladék ürítése kedd-pénteki
napokon történik, október 30-án
van lehetősége kihelyezni ingatlanja elé.

2015. OKTÓBER

A Szemcsepusztán élők egyik legfontosabb kérdése a vezetékes ivóvíz-hálózat kiépítése volt.
Emellett szerintük szükséges a
buszmegálló állapotánanak javítása a városközpont felé vezető részen, valamint kérték, hogy
az önkormányzat vizsgálja meg a
buszmegálló és a lakóházak közötti
szakaszon egy járda kiépítésének lehetőségét. A volt laktanya területén
élők a közvilágítás kiépítését sürgetnék a második bekötőút mentén
és az érintett lakótömbök környékén, valamint az első bejáratánál
található nyárfák kivágását is szóba
hozták. Elsőként Varga Ágnest, az
önkormányzat közmunka programjának kertészeti ágazatfelelősét
kérnék fel a fák állapotának felmérésére, mely után a lakóközösséggel
egyeztetnének a fák kivágásáról.
Egy üresen álló területen játszóteret kívánnának megvalósítani az
ott élők, az ingatlan tulajdonosának
felkutatásához és a szükséges tárgyalások megkezdéséhez kérték a

Elmondható, hogy a fórumsorozat összes állomása közül ez volt a
legnépszerűbb: már 4 óra előtt gyülekeztek az ott lakók. Legfontosabb
kérdésük a szennyvízhálózatra való
rákötés időpontja, a Hunyadi téren
található park rendbetétele, az egyes
ingatlanok udvarán látható, az ott
élő lakosságot zavaró rendetlenség
volt, illetve szó esett a szűk utcákban folyamatosan parkoló autókról,
melyek megnehezítik a közlekedést.

Az ok, hogy a Deák Ferenc utca
egy szakaszán ki kellett cserélni a
szennyvízvezetéket, mert a kivitelezés során kiderült, hogy nem bírta
azt a terhelést, amit az új szakasz bekötése miatt bírnia kellett volna. A
megvalósításhoz újabb, közbeszerzéssel érintett vállalkozási szerződés
módosítást kellett készíteni, amelyhez a közreműködő és felettes szervezetek jóváhagyását is meg kellett
várni, így a megvalósítás is váratott
magára. A munkálatok hamarosan
befejeződnek. Porga Ferenc polgármester arról tájékoztatott, hogy
várhatóan december elejétől lehet
rácsatlakozni a szennyvízhálózatra,
erről külön értesítést kapnak majd
az érintettek. Mivel műszaki átadás
nem volt, azokban az utcákban, melyek a beruházás kapcsán érintettek,
a műszaki osztály munkatársai hely-

színi szemlét tartottak, és jeleztek
néhány problémát, melyek kijavítása
a projektzárás előtt a kivitelező feladata. Ezek a rekonstrukciós munkák is zajlanak még október-november hónapban. A projekttel – főleg
a Pári perfeljegyzés miatt – nem
érintett utcákban (például az Illyés
Gyula utca, vagy Szarkahegy egy része) is lezajlott a közbeszerzés, időjárástól függően idén ősszel, legkésőbb
jövő tavasszal ezeken a területeken
is elkezdődik a kivitelezés. – Érkezett hozzánk jelzés a szennyvíztelep sípoló hangjával kapcsolatban
is – mondta a polgármester. – Egy
új eszköz, egy légbefúvó beépítésének tulajdonítható ez a kellemetlen
hang. A szolgáltató DRV Zrt. munkatársai már dolgoznak a megszüntetésén, közösen hangszigetelik az
épületet az önkormányzattal, melybe
a befúvó elhelyezésre került. Ennek
elkészüléséig kérjük a lakosság szíves
türelmét!

Jövő év elején indulhat az ivóvízminőség javító program
A kormány közel másfél milliárd forinttal járulhat hozzá
a Tamási ivóvízminőség javító programhoz – tudtuk meg
Porga Ferenctől.
A polgármester elmondta, hogy
egy szeptemberben megjelent kormányhatározat értelmében azok a
programban lévő pályázatok, melyek

a KEOP-ban elutasításra kerültek,
most támogatást nyerhetnek. A
Dél-dunántúli Ivóvízminőség Javító
Társulás keretében, melynek gesztora Tamási, több kis településen nyert
a pályázat második köre is, és már
lassan a befejezéshez közelednek a
munkálatok. Tamási a 2007-2013as időszakban csak az előkészítésre
nyert támogatást, ezért külön öröm

annak esélyét látni, hogy jövőre itt
is elkezdődhet a kivitelezés. A beruházás megvalósulása lehetőséget
ad arra, hogy olyan technológia kerüljön beépítésre a város ivóvíz ellátó
rendszerébe, mely tartósan biztosítja
az egészséges ivóvizet az itt élők számára, illetve eljuttatja a külterületen
lakók többségéhez is a vezetékes
ivóvizet.

Közterületeket állítottak helyre
Az érintett területek javításait
vis maior pályázat keretében
valósíthatta meg az önkormányzat.
Rendkívülinek mondható időjárási
viszonyok okoztak károkat a tavalyi
év tavaszán: az esőzések miatt utak
károsodtak, közterületek szakadtak
be, támfal omlott le. Az önkormányzat a károk helyreállításának
költségeit saját erejéből nem tudta
finanszírozni, ezért három vis maior
pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz.
Nagy mértékben károsodott az Újvárhegyre vezető út, és a Tuskósi út.
A nagy mennyiségű víz az útburkolatot mindkét helyen lemosta,
kátyúk keletkeztek, árkok iszapolódtak el. Az utak járhatóvá tétele
érdekében azonnali beavatkozás

A Kishenyei út helyreállítás után

volt szükséges. A Tamási-Kishenye
utakon a lezúduló csapadékvíz a

burkolatot több helyen feltépte, elmosta, egy áteresz tartószerkezete

megsérült, vízelvezető árkok iszapolódtak el. Jelentős kár keletkezett
még a Rácvölgyi kerékpárút egyes
szakaszain is: a burkolaton áthömpölygő víz több helyen megrongálta
az aszfalt burkolatot, elmosta a padkát.
A Belügyminisztérium csökkentett
műszaki tartalommal támogatta a
pályázatot. A támogatási intenzitás 90 %-os, ami 39.835.000 forint
vissza nem térítendő támogatást
jelentett. A helyreállítás kivitelezési
munkálatai elkészültek: kijavításra kerültek a Rácvölgyi kerékpárút
burkolathibái, Tuskósban 1060 m2
vápás betonút, Újvárhegyen 710 m2
vápás betonút, Kishenyén 1500 m2
aszfaltos útburkolat. Az utak helyreállítását követően az érintett területen élő lakosság komfortérzete
lényegesen javult.
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Publicisztika

MOZDONY- és MADÁRFÜTTY - 2015

Emlékvonat: Az indulás percei…
(Pincehely, 2015. szeptember 18.)

La strada ferrata – közös koncert a
Római katolikus templomban (2015.
szeptember 18. Tamási)

Újra itt a bézé …. (Tamási, 2015.
szeptember 19.)

Madárfütty és találkozások… (Pacsmagi tavak, 2015. szeptember 19.)

Az idei évben 13. alkalommal
rendezték meg a vásárlók, a
gyártók és a kereskedők közös napját a Bokréta ABC-ben.
A rendezvény egyre népszerűbb, hiszen 2015-ben a város
rendezvénynaptárába is bekerült.

Az üzlet életében ez a nap már
tradicionálissá vált, minden évben
igyekeznek színes és változatos
programokat összeállítani. Viola
Szabolcs, a Kop-Ka Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a szeptember
12-ei rendezvényen egyaránt gondoltak a felnőttekre és gyerekekre is,
sőt, a szinte egész nap tartó színpadi
programok mellett a sport is szerepet kapott. A Tamási Szabadidő és
Sport Egyesület szervezésében két
távon nyílt lehetőség futóversenyre,
melyeken nagyon sokan indultak.
Idén is érkeztek olimpikonok, ezúttal egy házaspár: Kökény Bea kézilabdázó, valamint férje, Imre Géza,

vívó látogattak el Tamásiba. A korábbi éveknek megfelelően idén is
délelőtt az üzletben, délután üzleten kívül szerveztek kóstoltatókat.
Elsősorban az új, bevezetésre szánt
termékeket kívánták bemutatni, és
saját sütőüzemükben készült – az
egészséges életmódra való nevelés

kapcsán - szénhidrátcsökkentett,
teljes kiőrlésű termékeket is megismerhették a vásárlók.
- Minden évben várjuk ezt a napot.
Azt gondolom, hogy a megszervezésében és lebonyolításában van
már némi rutinunk, de még így is
óriási feladat, és ahhoz, hogy sikeres
napnak könyvelhessük el, minden
munkatársunk segítségére szükségünk van. Sok munkával jár a gyártókat, a kereskedőket és a vásárlókat
összehozni, de számunkra rendkívül fontos: ezen a napon tudjuk leginkább megköszönni nekik, hogy a
vásárlóink, partnereink már hosszú
évek óta – mondta Viola Szabolcs.

Harmadszorra
is ToMA CON
A Dél-Dunántúl egyetlen cosplay,
anime, sci-fi, fantasy, képregény
és gamer rajongói találkozója
idén is rengeteg érdeklődőt – és
persze tekintetet – vonzott.
Jelmezesek után fordultak meg a
járókelők szeptember 12-én Tamási
utcáin: az idei évben harmadszorra
rendezte meg a M.A.K.SZ. Kulturális Egyesület a ToMA CON-t,
melynek elengedhetetlen részét
képezték a cosplay-esek, akik különböző jelmezeket és kiegészítőket viselve próbáltak egy karaktert
megjeleníteni.
Találkozhattunk
például Darth Vaderrel, a Birodalom rohamosztagosaival, R2-D2val és sok más ismerős, ikonikus
alakkal. A találkozónak idén is az
volt a célja, hogy ezt a fajta szubkultúrát megjelenítsék, és azoknak,
akik ezekért a témákért rajonganak,
színes és tartalmas napot biztosítsanak. - A rendezvényünkön képviseltette magát az 2015-es Légió
Magyarországi Helyőrség, a Csillagok Háborúja, a Csillagkapu, a
Trónok harca cosplay klubok, nagy
érdeklődés övezte őket – mesélte
Pálinkás Tamás, szervező. - Itt volt
az egyetlen olyan magyarországi
droid, R2-D2, amelyet a LucasFilm
is elismert, hiszen méretarányos,
teljesen „élethű”, szakasztott mása
a Csillagok háborúja filmben láthatónak. A rendezvény gyakorla-

Fotó: Matukovics Zoltán

Városi szintűvé vált
a Coop nap

2012 decemberében még csak
álom volt az, ami idén már 3. alkalommal került megrendezésre:
egy vonatos rendezvény Tamásiban. Idén ismét vonatot varázsoltunk a 48-as vonalra. A népnyelv
által csak „Piroskának” becézett Bzmot már lassan hazajár – az idén
már párban - az
egykori tamásimajsamiklósvári
állomásra, kicsik, nagyok,
fiatalok és idősek legnagyobb
örömére.
Az álom valósággá vált, és
persze folyamatosan újabb és
újabb terveket szeretnénk megvalósítani. Az idén kétnapossá
váló program hivatalosan
már Tamási Város Önkormányzata és a Városi Művelődési Központ
rendezvénye lett, mely bekerült a
2015. évi rendezvénynaptárba is.
Ez a tény elismerés számomra,
visszaigazolás, hogy ötletem és
első szervezéseim - már azok is
az önkormányzat és a művelődési
központ pártfogását és dotálását
élvezve – támogathatóak és fontosak a város számára.
A megvalósításhoz természetesen
szükség van a támogatók segítségére is, hiszen az álom csak álom
maradna, ha nem állnának mellénk a civilek és a gazdasági szervezetek. Köszönet nekik ezúton is.
Nem titok, hosszú út vezetett
idén is addig, míg a 160-as Bzmot
fenségesen gördült be társával a
174-es „vagonka studenkával” az
egykor szebb napokat megélt vasútállomásra. Persze mi sem gondoltuk két éve, hogy a legmisztikusabb nagyvas, a 19-es NoHAB
is tiszteletét teszi, közel 50 angol
vasútmániással a 48-49-es vasútvonal találkozásánál.
Egy legenda éledt újjá, és mi ezt
tovább szeretnénk ápolni. A vasútállomáson immáron – az országban egyedülállóan – két emlékfa és két emléktábla hirdeti a
hajdani vasútforgalomra, illetve
tilag egész nap zajlott, különböző
színpadi műsorokkal, kiállításokkal,
cosplay klubok bemutatkozásával,
valamint egy koncertet is élvezhettek a résztvevők, a nap végén
fellépett a Phrenia zenekar. Kurió-

a 120 évvel ezelőtti indulásukra
történő megemlékezést, egyben
jelezve egy újabb álmomat, egy
leendő vasúttörténeti skanzen helyét.
De nem csak a faültetéssel kapcsolódik rendezvényünk a
természethez: a még
meglévő vasútvonal
első állomása a
Pacsmagi – halastavak Természetvédelmi
Terület,
így
alakítva ki a
rendezvény
teljes koncepcióját, hogy a
mozdonyfüttyhöz a madárfütty is társuljon.
Az idei rendezvényen új színfolt volt
a pénteki emlékvonatozás, sok-sok élménnyel
tértek haza a vasút szerelmesei a
vasúti közlekedés történetében
először közlekedő – VONATPÓTLÓ VONATTAL. Az
egykori 49-es vonal Lepsénytől
Tamásiig terjedő szakasza volt az
úti cél, természetesen közúton, a
kerekeken guruló DOTTÓ-val,
mely a gyerekek nagy kedvence
minden évben. Az esti templomi
kórushangverseny a Pro Cultura
Humana és a Viadana kórussal
reményeim szerint egy új hagyomány alapjait rakta le.
A hely- és vasúttörténeti kiállítás
technikatörténeti
mérföldköve
volt a GANZ GALÉRIA, és a
két legendás modell: a gyík és a
frígyláda, azaz Magyarország legerősebb magyar gyártmányú dieselmozdonya, és a mellékvonalak
elnyűhetetlen mindenese.
Vasútmániás barátaimmal már
2016-ra gondolunk. Bár várhatóan minden évben nem finanszírozható a vonatközlekedés,
nem titkoljuk, hogy szeretnénk
a már hagyományos programok
skáláját bővíteni. A pénteki emlékvonatozó csapat jelezte: jövőre veled ugyanitt, azaz 2016-ban
irány Tamásitól délre, egészen
Újdombóvárig…
gertam

zumnak számított, hogy egy sushi
bár is ellátogatott hozzánk, remek
ételeket lehetett kipróbálni, megízlelni. A hagyomány folytatódik: jövőre ismét szeretnénk megrendezni
a ToMA CON-t!
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Röviden
A külkapcsolatokért felel a referens
Tamási Város Önkormányzata
több testvérvárossal is kapcsolatokat épít és ápol. A hatékonyabb
és színvonalas együttműködés
érdekében a város külkapcsolati referenst kíván foglalkoztatni
október 1-től, megbízásos jogviszonyban. Feladatai többek
között szervezni a testvérvárosi
küldöttségek fogadását, teljesíteni az ezekkel kapcsolatos szervezési és technikai feladatokat,
programokat szervezni és azokat
koordinálni, tájékoztatni a lakosságot, intézni az idegen nyelvű
levelezést, fordítást, tolmácsolást.
A testület Brettner Évát kérte fel
a referensi feladatok ellátására.

Ingyenes szűrővizsgálatok
Szemléletformálást szeretnénk elérni,
azt
akarjuk
tudatosítani a
lakosságban,
hogy az egészség nem egy olyan
adomány, amelyért a születésünk után már nem kell tennünk
azért, hogy megőrizzük.
Tamási Város Önkormányzata által a TÁMOP-6.1.2LHH/11/B-2012-0030 projekt
keretén belül létrehozott EFI
iroda az alábbi, ingyenes szűréseket kínálja: vérnyomásmérés,
vércukormérés, testsúlymérés,
testmagasság mérés, testtömeg
index számítás.
EFI Iroda – 7090 Tamási, 7090
Tamási, Dózsa Gy. u. 18-22.

Előkészítő tanulmánytervet kértek
Az önkormányzat a már meglévő kerékpárút hálózat bővítésére
irányuló pályázatot megelőzően
döntés-előkészítő tanulmánytervet kíván megrendelni. A
tervezett Tamási-SzabadhídvégÁdánd települések között készülő kerékpárút szakasz a becslések szerint Tolna megyében
24,05 km hosszúsággal és 961
millió forint értékben készülne
el. A városvezetés az előkészítő
tanulmányterv elkészítésével az
Unitef-Szalamandra Mérnöki
Iroda Kft-t bízta meg.

2015. OKTÓBER

Köszönetet mondtak Hirt Ferencnek
és Illés Katalinnak
A Magyar Tűzoltó Szövetség
szeptember 26-án kihelyezett
elnökségi ülést tartott Balatonföldváron, a Hotel Jogar épületében.
Dobson Tibor, a szövetség elnöke
Hollóházi váza emléktárgyat adott
át Hirt Ferenc országgyűlési képviselőnek, a Magyar Tűzoltó Szövetség céljainak támogatásáért. - Az
első Orbán kormány ideje alatt,
1998-2002 között az Önkéntes
Tűzoltó Egyesületek támogatása

400 millió forint volt. A szocialista kormányok alatt (2002-2010) az
egyesületek éves költségvetése 120
millió forintra csökkent. A második, majd a harmadik kormányzási
ciklusunk alatt költségvetési módosító indítványokon keresztül emeltük az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek éves költségvetését. Az éves
támogatásuk jövő évben eléri a 600
millió forintot. Ezen az összegen
természetesen az ország valamen�nyi egyesülete osztozik. Így Magyarország mentő- tűzvédelmében

az egyesületek hatékonyabban tudnak részt venni – mondták a kitüntetettek.
Az MTSZ Elnöksége Gróf Széchenyi Ödön Emlékplakett-tel köszönte meg Illés Katalin titkárságvezetőnek a Tűzoltó Szövetségért
és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületekért végzett áldozatos munkáját.
Illés Katalin az 1874-ben alapított
Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja. - Nekem személy szerint
azt jelenti az elismerés, hogy látom,
nem volt felesleges annyit kilin-

Szakmai tanévnyitó

Döntés:

A cél a szolgáltatások gyors
és hatékony elérése
A Pedagógiai Szakszolgálat Tamási Tagintézményében a Tamási Tankerület nevelési-oktatási intézmény-vezetői részére
szervezett szakmai értekezletet
szeptember 10-én tartották.
– A szakszolgálat tamási tagintézményében hagyományteremtő
szándékkal, az előző év tapasztalatait felhasználva szerveztük meg
ismét a rendezvényt - mondta Mohainé Takács Valéria, az intézmény
vezetője. - Célunk, hogy a gyermekek érdekében nyújtott szolgáltatásainkat mind az intézmények, mind
a szülők hatékonyan és gyorsan
érjék el. Az intézményvezetők részére azon a napon olyan gyakorlati
ismereteket mondtunk el, amelyek
elsősorban az ügyintézést segítik.
Igyekeztünk segítséget nyújtani a
nyomtatványok pontos kitöltéséhez, beadásuk módjához is.
A szakszolgálat munkatársai röviden ismertették, mint kötelező feladatot az ötévesek logopédiai szűrését, és a leggyakrabban igényelt
szolgáltatásuk, az iskola előtti csoportos szűrővizsgálatok lebonyolításának módját, tapasztalatait. A
logopédiai ellátást a tankerületben
7 logopédus végzi, ők naponta utaznak óvodákba, iskolákba, hogy lehetőség szerint minden kisgyermek
időben kapjon szakszerű segítséget.
A szülők által igényelhető szolgál-

cselni; miniszterrel, államtitkárral
és képviselővel beszélni. Most már
nem csak a bajtársaim, hanem a
képviselők is Tűzoltókatának szólítanak – mesélte Illés Katalin.
- A képviselő munkámnak egy kis
része, de nagyon fontos szelete az
önkéntes tűzoltók tevékenységeinek támogatása; mert az önkéntesen végzett tevékenység istápolása
az egyik legfontosabb szempont.
Köszönet nekik áldozatos munkájukért – fogalmazott Hirt Ferenc.

A Termál híd
nevet kapta az
új kerékpáros
híd
Tamási Város Önkormányzata támogatást nyert a már
meglévő kerékpárutak ös�szekötésére a városban. A
beruházás eredményeként
várhatóan 2015. október
31-ig átadásra kerül a kerékpárút új szakasza, amelynek
része a Koppány pataknál található kerékpáros híd.

tatások nevelési tanácsadással, beiskolázással, iskolai teljesítményekkel
kapcsolatosak: itt a szülő és az intézmény egyaránt érdekelt ezeknek
a problémáknak az orvoslásában.
- A jelen levők megismerhették a
tehetség azonosításával kapcsolatos
új feladatunk alapelveit. Bemutattuk a TÁMOP 3.1.6. pályázatunkban megvalósított Eszközkölcsönzőt, amely az inklúzió támogatását
segítő játéktár a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő szülők és
pedagógusok részére – tudtuk meg
Poszpischné Csereklei Gabriellától,
az intézmény igazgató-helyettesétől. - Ugyanezen a napon délután
fél 5-kor a Tamási Aranyerdő Óvodában tartottunk szülői értekezletet
a logopédiára felvett gyermekek

szüleinek. Örömünkre szolgált,
hogy igen nagy volt az érdeklődők
száma. A logopédiai ellátás ötéves
kortól kötelező, célja a tiszta beszéd
elérésén kívül az olvasás-írás tanulásának előkészítése, az esetleges
nehézségek megelőzése.
Az előző évektől eltérően a logopédiai órák nemcsak az óvodában,
hanem a szakszolgálat épületében,
ambuláns módon is megszervezésre kerülnek. Ez mind az intézményektől, mind a szülőktől együttműködést kíván a gördülékeny és
hatékony munkavégzés érdekében.
A szakszolgálat munkatársai ezúton is köszönik az intézmények
támogatását az órarendek egyeztetésében, és a munka feltételeinek
biztosításában.

A vonatkozó önkormányzati rendelet alapján Tamás Város
közigazgatási területén minden
közterületet el kell nevezni. Sok
ötlet érkezett az itt élőktől, hogy
milyen névre is hallgasson a város új, impozáns hídja. A testület
szavazásra bocsátotta az ügyet:
25 - a lakosság által javasolt - név
közül lehetett válogatni, és persze
szavazni. A legtöbb szavazatott
(összesen 633-at) a Chuck Norris
híd kapta, ám a róla való elnevezés
ütközik egy helyi önkormányzati
rendelettel, mely többek között
azt a szabályt is tartalmazza, hogy
személyről közterületet elnevezni
halála után, legalább tíz év elmúltával lehet csak. A második legtöbb szavazatot (519-et) a Termál
híd név kapta, így a testület úgy
döntött, hogy az új híd ezt a nevet
viseli a jövőben. Október végén a
kerékpárút átadása kapcsán egy
hídavatót is tervez a város vezetősége.

Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő idei évben is meghirdette a
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati
fordulóját hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatási tanulmányainak
támogatására.
Tamási Város Önkormányzata csatlakozott az Ösztöndíjrendszerhez,
amelyhez költségvetéséből 2 millió

forint támogatást biztosít.
Az aktuális pályázati
kiírás és a kapcsolódó
dokumentumok
a
www.emet.gov.hu
oldalról tölthetők le
( h t t p : / / w w w. e m e t .
g o v. h u / f e l h i v a s o k /
bursa_hungarica6/
az „A” típusú pályázathoz, http://www.emet.gov.hu/
felhivasok/bursa_hungarica7/ a „B”
típusú pályázathoz).
Tájékoztatjuk az ösztöndíjrendszer

2016. évi fordulójával kapcsolatban
érdeklődőket, hogy a pályázat benyújtása 2015. október 5. – 2015.
november 9. között lehetséges.

A pályázat beadásához – amennyiben
a pályázó még nem
regisztrált az EPERBursa rendszerben – a
pályázónak saját magának kell regisztrálnia (https://www.eper.
hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx).
A regisztrációt követően töltheti fel a pályázó a személyes
és pályázati adatait, ezt követően a
pályázati űrlapot ki kell nyomtatni és aláírás után a Tamási Közös

Önkormányzati Hivatal (Tamási,
Szabadság u. 46-48.) I. emelet 31.
számú irodájába behozni a szükséges mellékletekkel együtt.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.
Bővebb tájékoztatót www.emet.gov.
hu és október 5-től a www.tamasi.
hu honlapon, illetve telefonon az
570-800-as számon, személyesen
az Önkormányzati Hivatal I. emelet 31. számú irodájában kaphatnak
a tisztelt érdeklődők.
Tamási Város Önkormányzata
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700 éves Tamási – közös ünneplés az itt élőkkel
Városunk 700 éves. Tudjuk, ennél sokkal régebben lakott ez a
hely, hiszen a bronzkortól egészen a honfoglalásig különböző népek éltek itt ezen a számunkra oly kedves, dimbes-dombos tájon.
A szót: Tamási, mégis 700 éve írták le először.
- Mosolygós, jókedvű emberek sokaságával találkoztunk akkor este,
amire azt hiszem, sokáig fogunk
emlékezni – fogalmazott Gulyás

Fotó: Wolf Fotostudio

Tóth Endre, K. Németh András
tanulmányait tartalmazza az őskortól a török korig. A könyvet a szerkesztő, Torma István mutatta be a
szerzők jelenlétében. Az este folyamán a Gulyás Róbert által készített
animációs filmet is bemutatták, ami
az egykori Tamási várról készült,

és rendkívül nagy sikert aratott. A
Tamási Koncertfúvós-zenekar teltházas koncertjével folytatódott az
ünneplés, majd a 700 lufi felengedési következett a Kossuth téren.

tunk örülni neki.
- Kulturális intézményeink éves tervében szeptember 26-27-e az „Itthon
vagy-Magyarország szeretlek” program egyébként is kiemelt jelentősé-

MEGKÉRDEZTÜK 						
PISZKER GYÖNGYI
Igyekeztem az ünnepi programokon részt venni. Számomra különleges élmény volt a több, mint ezer
ember közös lufi eregetése. A szüreti felvonulást szereplőként éltem
át, sok érdeklődő embernek mutathattuk meg dalainkat, táncainkat, a
tévé jelenléte pedig még nagyobb
izgalmat okozott.
Este a tehetséges Happy Street
Band együttes koncertje és a gyönyörű tűzijáték egyszerűen elkápráztatott!

Miskolczi Zoltánné, a Városi Művelődési Központ igazgatója. - A szervezők örömére megteltek az utcáink

és tereink a felvonulókkal. Az
önfeledten szórakozó tamásiak
láttán nyugtázhattuk: ünnepelni
csak közösségben,
együtt lehet.
– Fontos volt számunkra, hogy a
hagyományápolásra fektessük a
hangsúlyt: olyan
rendezvényt álmodtunk meg,

Fotó: Wolf Fotostudio

Tibor, ötletgazda. – A csapatunkkal együttműködve - amit mi csak
„Bevállalósoknak” nevezünk - pazar
látványt és hangulatot sikerült varázsolnunk a térre. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani azoknak
a kisvállalkozóknak, akik anyagilag
támogatták a rendezvényünket, és
a segítőinknek, akik nélkül mindez
nem valósulhatott volna meg. Igen,
a lufi átvétel hosszabbra sikerült,
mint terveztük, és igen, kicsit fáztunk is, de úgy gondolom, mégsem
ez marad meg majd az emberekben.
Köszönöm a résztvevőknek, hogy
kitartottak, hogy velünk ünnepeltek. Mindig kell egy egyszerű ötlet
– ez is az volt, és mégis nagyon tud-

Fotó: Wolf Fotostudio

Fotó: Wolf Fotostudio

Fotó: Wolf Fotostudio

– Ma a várost ünnepeljük, és ezzel
magunkat idézzük – hangzott el
Porga Ferenc polgármester beszédében szeptember 27-én. A város
születésnapját az itt élők két napon
keresztül ünnepelték. A rendezvény
egy könyvbemutatóval vette kezdetét szeptember 26-án, a könyvtár és
a Tamási Helytörténeti Alapítvány
megjelentetett egy hiánypóló helytörténeti kiadványt. A kötet a korábban megrendezett Helytörténeti
Konferenciák előadásaiból állt ös�sze, mely Torma István, Dávid Géza,

gű. A két napos hétvégi programot
most új elemekkel bővítettük: hos�szú kihagyás után a művelődési ház
és az önkormányzat felelevenítette
és megújította a szüreti felvonulás
hagyományát a civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, intézmények és a művelődési ház művészeti
csoportjainak bevonásával – mesélte

amelyen helyi néptánccsoportok, kórusok lépnek fel, és kiemelt szerepet
szántunk a gyermekeknek: nagyon
sok óvodás, iskolás táncolt, énekelt a
felvonulás során. Külön élmény volt,
hogy nem lovas kocsikkal, hanem
gyalogosan vonultunk fel, így nagyon
sokan tudtak csatlakozni hozzánk.
Partnertelepüléseink képviseletében
is érkeztek vendégek hozzánk, hogy
közösen ünnepeljék velünk ezt a kerek évfordulót – mondta Porga Ferenc, polgármester.
- Reményeim szerint a sokszínű
programokkal lehetőséget kínáltunk a találkozásokra korosztályok,
tamásiak és elszármazottak, vendég
művészeti csoportok, profi előadók,
civilek és nemzetiségek között. Bár kerek évforduló
nem lesz, úgy gondolom,
hogy a szüreti felvonulást
meg kell rendezni jövőre is –
zárta gondolatait Miskolczi
Zoltánné.
A szüreti felvonulás után a
Túrmezei Erzsébet térre invitáltak mindenkit a szervezők, ahol fellépett a Happy
Street Band, majd Zséda
koncertje után gyönyörű tűzijátékban gyönyörködhettek a résztvevők.

Önnek hogy tetszett a rendezvény?

KOLOZS LEVENTE
Nagy lelkesedéssel vártuk a rendezvényt. Gratulálok a szervezőknek,
hiszen a fantasztikus ötleten túl a
szervezés is kifogástalan volt. Sok
ilyen és ehhez hasonló megmozdulásra lenne szükségünk. Fantasztikus látvány volt a lufik égbe
emelkedése, melyet megelőzött egy
nagyon jó hangverseny a művelődési házban. Az összefogás hatását,
amit a város polgárai tanúsítottak,
folyamatosan érezni lehetett a rendezvénysorozat alatt.

TOLNAINÉ KELEMEN BEÁTA
Csodálatos élményt nyújtott ismét
a Tamási Koncert-fúvószenekar
teltházas koncertje. Különleges látványa volt a lufik égbe emelkedése,
amely városi szinten nagyon nagy
közösségi megmozdulás eredménye. Vasárnap a jubileum méltó ünneplésén túl, jó volt látni a Pántlika
Néptáncegyüttest, a fiatalok közösségi élményekből fakadó lelkesedését. Jó lenne, ha máskor, másban is
össze tudnánk fogni és hasonló tömegben mozdulnánk közös célok érdekében. Hajrá Tamási!
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Lampionokkal az erdőben

Pislákoló mécsesek tették varázslatossá az idei
évi szarvasbőgő élménytúrát

Ha szeptember, akkor trófea
szemle - jól tudják ezt a tamási és környékbeliek, akik idén
is szép számmal látogattak ki
a Gyulaj Erdészeti és Vadászati
Zrt. rendezvényére.

–– Elnézést, itt kaphatok mécsest a
lámpásomba? – kérdezte a 6 év körüli kislány, aki a kézműves sátornál
már kora délután elkészült lampionjával. Bár a szarvasbőgő élménytúra
csak sötétedés után indult, a szorgos
gyermekkezek egész délután gyártották a szebbnél szebb lámpásokat.
–– Azt gondolom, hogy ennek a
rendezvényünknek mindig különleges bájt ad a rengeteg gyermek.
A vadászati szaksajtó sem tud betelni vele, évről-évre járnak hozzánk és hangsúlyozzák, hogy nincs
több ilyen jellegű trófea szemle az
országban – tudtuk meg Gőbölös
Pétertől, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. vezérigazgatójától. Régen ez számunkra is inkább egy
szakmai rendezvény volt, ahol a
szakszemélyzetünk bemutathatta
a vadászati szezonban elért eredményeit. Törekvésünk volt, hogy
minél jobban vonjuk be a nem va-

dászó embereket is, és nagyon örülök, hogy ilyen sok természetszerető
ember látogatott ki idén is hozzánk,
és velünk együtt örültek.
A Bab társulat utcaszínházi óriásbábos előadása, interaktív játéka, valamint a magyar agár fajtabemutató
után kezdetét vette a trófea szemle.
- Hőgyészi vadászterületünk nagyon szép trófea átlagot hozott, 30
db bikával 8,03-at, 3 db 10+ kg-os
bikával. Az érmes arányuk egészen

elképesztő, 97%-os – folytatta a
vezérigazgató. - A Bikács-Kistápéi
vadászterületünk 8,46 kg-os átlaggal és a legnagyobb tömegű bikával
(11,31 kg) 90%-os érmes arányt ért
el. Gyulaji vadászterületünk dám
állománya is kiváló eredményt produkált még a barcogás előtti kezdésnek, 3,58-as átlaggal, hét darab
4+-os bikával. Bízom benne, hogy
vadászaink az idény folytatásában
is balesetmentesen, jó egészségben

A sötét erdőben jól jön némi gyertyafény: egész délután készítették a gyerekek a
lámpásokat

Idén is nagy érdeklődés övezte a fekete lőporos elöltöltős lőfegyver bemutatóját, a
bátrabbak ki is próbálhatták

Téged is vár a Béri!

Leendő
gimnazistáink
figyelmébe!
Ha egy nagy múltú, kiváló eredményekkel büszkélkedő, családias hangulatú gimnáziumba szeretnél járni, ahol magas minőségű oktatást biztosítunk számodra, miközben rengeteg élménnyel
gazdagodhatsz, válaszd a Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnáziumot Tolna megyében, Tamásiban.
Szeretettel várunk minden érNálunk megtalálod a számításodeklődőt nyílt napjainkon,
dat: a hagyományos oktatási
ahol bepillantást nyerértékek és a kétezer éves
B – barátságos
hetsz az iskola életébe
kultúra jegyében kínálés megismerkedhetsz
juk a sokoldalú fejlődés
É – életszerű
tanárainkkal:
lehetőségét. Sokszínű
programok,
külföldi
R – rendkívüli
2015. november 6-án,
partnerkapcsolatok gonpénteken reggel 8 órádoskodnak arról, hogy
I - innovatív
tól a leendő kilencedine túlélj az iskolában,
keseknek;
hanem megélhesd azt. A
távolabbi településeken élő
2015. november 7-én,
diákokat várja az egész régiószombaton reggel 8 órától a leból kollégiumunk, ahol nevelőink
a család hiányát pótolva gondoskod- endő ötödikeseknek.
nak a megfelelő felkészülésről.
Azoknak a diákoknak, akik hozKépzéseink:
zánk szeretnének jelentkezni, in- első év nyelvi előkészítő + 8 évfo- gyenes felvételi előkészítőt tartunk.
lyam az 5. osztálytól
- első év nyelvi előkészítő + 4 évfoInformációk a következő
lyam a 9. osztálytól
elérhetőségeken:
-felnőttoktatás levelező tagozaton
7090 Tamási, Bezerédj u. 1.
A nyelvi előkészítő évfolyamot kö- Telefon: 06-74-471633
vetően biztosított az emelt szintű E-mail: bbag.tamasi@gmail.com
nyelv- és matematika oktatás.
Honlap: www.beri-tamasi.sulinet.hu

és fegyelmezetten hajtják végre a
szakmai munkát.
Gőbölös Péter nyitó beszéde után
az OMVK Kürt Együttes koncertje,
majd fekete lőporos elöltöltő lőfegyver bemutató következett. Az erdei
büfénél forró teával, forralt borral és
pogácsával kínálták a résztvevőket.
A szarvasbőgő élménytúra zárta a

napot, mely a gyermekek számára
mindig varázslatos élmény. Este fél
7-től a parkerdő területén 20 perces
időközönként indultak a csoportok,
hogy a lámpásokkal megvilágított
erdőben belehallgassanak az erdő
egyik különleges jelenségébe.

Az első 70 recept
A szeptember végi városi ünnepségre Örményi János szerkesztésében megjelent „A 700
éves Tamási 700 étele” című
receptgyűjtemény első füzete.
• Mit kell tudni a sorozatról, az
első kötetről?
–– Az étkezésünk, az elfogyasztott
ételek, italok is a történelmünk
része, sokat elárul az adott korról.
Tamási első írásos említésének
700 éves évfordulója kapcsán a feleségemnek jött az az ötlete, hogy
gyűjtsünk receptet az itt lakóktól,
a Tamásiból elszármazottaktól. A
címadáskor gondoltunk egy merészet, s nem véletlenül a 700 darabot
céloztuk meg, ami leírva is nagy
szám.
A kiadvány szándékának meghirdetése után szerencsére sokan az
ötlet mellé álltak, s személyesen,
telefonon, e-mailben küldték a
legkedveltebb receptjeiket. Az első
kötetbe 48 személytől 70 ételt válogattunk úgy, hogy minden ételcsoportba jusson. Nagy örömünkre
rengeteg a saját recept, de előkerültek a nagymamák fiókjaiban őrzött
füzetek, a házi szakácskönyvek is,
de a nemzetiségek, nemzetek ételei
csoportba is kerültek be már ajánlások. Mindez azt bizonyítja, hogy
igen sokszínű a város lakossága, a
konyhakultúrája, s nem igaz az az
állítás, hogy csak a húslevest és a
pörköltet ismerik Tamásiban.
• Kinek ajánljátok a füzeteteket?
–– Elsőként mindazoknak, akik
szeretik a hasukat, a finom ételeket.
Továbbá, akik a hagyományosak
mellett bátran megkóstolják az új

kreációkat. Egyaránt megtalálhatóak, s a folytatásban is lesznek
olcsóbb és drágább, kalóriadús és
diétás, gyorsan, illetve időigényesen
elkészíthető étkek. Bízom benne,
hogy mindenki felfedezi a maga
számára szimpatikus recepteket,
amelyeket aztán el is készít.
• A füzet végén két érdekes táblázatot is találhat az olvasó.
–– Nem véletlenül, hiszen számtalan recept, főleg a régiek még nem
súlyban adták meg a szükséges
mennyiséget, hanem „gondolom
formán”, illetve „amennyit felvesz”,
jobb esetben evő- vagy kávéskanálban. A mai háziasszonyoknak szerettük volna a két táblázattal a súlyarányokat érzékeltetni. A jövőben is
tervezzük hasonló mértékegységek
közlését.
• A sorozat első része elkészült,
de mikor lesz a folytatása?
–– A receptek hosszától függően

70-80 egységenként jelennek majd
meg évente több alkalommal. A
következőt karácsonyra ütemezzük,
talán a Tamási Kalendárium 2016tal egy időben. Az érdeklődéstől, a
receptadományozók lelkesedésétől
függően 2017-ben a záró, a 700.
receptet tartalmazó 8-10. is az olvasók kezébe kerülhet. De ha ilyen
ütemben kapjuk a kedves olvasóktól az ajánlásokat, akkor a folyamat
felgyorsul, s akár 2016-ban lezárul.
• Gratulálunk, sok sikert és sok
lelkes támogatót kívánunk!
–– Megragadom az alkalmat, s a
Tamási Tájon keresztül köszönetet
mondok a közreműködőknek az
eddig eljuttatott több száz receptért,
az ötletekért. Mindenkit arra kérek,
hogy a jövőben is dolgozzunk közösen a sorozat elkészítéséért, hogy
váljon „közüggyé” a szakácsfüzetsorozat.
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Hittanos tanévnyitó

Adományozási program keretében
ismerték el munkájukat
A Tamási Polgárőr Egyesület szeptember
24-én vehette át a Hankook Tire Magyarország Kft.-től a négy évszakos gumiabroncsokat.

A vállalat által kiírt adományozási program,
illetve pályázat keretén belül a szolgálati gépkocsikra két garnitúra Hankook márkájú gumiabroncsokat kaptak a tamási polgárőrök.
Ezzel több százra nőtt azon egyesületek és
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Ótus László

civil szervezetek száma, akiket
a Hankook Tire Magyarország Kft. e program keretén
belül támogatott az elmúlt években, ezzel is
elismerve a civil szervezetek, köztük a Tamási
Polgárőr Egyesület önzetlen és áldozat kész
munkáját az élet minden területén.
- Sajnos az élet néha produkál olyan dolgokat,
amikre nem számítunk, így az örömünk nem
lehetett ebben az esetben felhőtlen – tudtuk
meg Péter Csabától, a Tamási Polgárőr Egyesület elnökétől. - A Suzuki Vitara szolgálati
gépkocsink az elmúlt szolgálat alkalmával
közúti közlekedésre alkalmatlanná
és életveszélyessé vált. Reményeink
szerint az elkövetkező hetekben egy
számunkra új gépkocsival tudjuk folyamatossá tenni a szolgálatainkat a
külterületeken. Ezúton is szeretném
a Tamási Polgárőr Egyesület minden tagjának nevében köszönetünket
kifejezni a Hankook Tire Magyarország Kft.-nek az adományozásért,
külön köszönet Bánhegyesi Attilának, a vállalat munkatársának rugalmasságáért, a felmerült probléma
megoldásában nyújtott segítségéért.

A tamási katolikus plébániatemplomban tartott szeptember 13-ai vasárnapi szentmise hittanos tanévnyitó is
volt egyben. A szentmisén résztvevő
hittanos kisdiákok elhozták iskolatáskájukat a könyvekkel és füzetekkel, s
Hegedüs János plébános megáldotta
ezeket. A tanulók nagy része a matek
könyvekre kért áldást, valószínűsíthető, hogy ezt a tantárgyat tartják a legnehezebbnek.
Délután a parkerdőben kötetlen beszélgetés
formájában, s jó hangulatban folytatódott a
tanévnyitó. Itt a szülők és a gyerekek egyfajta szabadtéri piknik keretében virslit sütöttek, s az általuk hozott süteményekkel,
gyümölcsökkel, üdítővel kínálhatták egymást. Molnárné Németh Ildikó hittantanár
ismertette a szülőkkel és a gyerekekkel az
éves tanév menetét.
A szülők nevében köszönetünket fejezzük
ki a szervezőknek ezért a szép délutánért.
Manapság nem csak hazánkat, hanem más
európai országokat is állandó támadások
érnek a liberális, vagyis „szabad” világmédia
által. A liberális eszme a szabad vélemény-

nyilvánítást és a demokráciát úgy értelmezi,
ha más a véleményed, mint az övéké, nem
vagy demokrata. Ha az ő módszereikkel
védekezünk, még jobban fognak támadni
minket. Ne várjuk azt, hogy majd mások
cselekednek helyettünk, majd megoldják
a problémáinkat. Nekünk, felelős szülőknek kell cselekednünk. Meg kell értenünk,
hogy nem csak magyarok vagyunk, hanem
egy nagy európai keresztény népcsaládhoz
tartozunk azáltal, hogy gyermekeinket hittanra, s templomba járatjuk, az egységes
európai keresztény szellemet hirdetjük. Ez
az egyetlen lehetőség a kezünkben, hogy
kifejezzük hovatartozásunkat, s egyértelmű
választ tudjunk adni az Európát, s ezzel hazánkat is fenyegető, nemzeti és keresztény
öntudatunkat egy nagy olvasztótégelybe
összeolvasztani akaró világhatalom ellen.
Hiszen egy közös vonal köt össze minket
Budapesttől Lisszabonig, mindnyájan keresztény nemzetek vagyunk. Itt az ideje már,
hogy minden ember ráébredjen, nem csak
másokat kell hibáztatni mindig a sorsunkért,
a mi kezünkben van, milyen eszmék szerint
éljük életünket, s neveljük gyermekeinket.
„Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely
legyőzte a világot, a mi hitünk.” 1 János 5,4

SPORT

Egy délután a sportok jegyében Folytatódtak súly-

Közel 800 gyereket mozgatott
meg a Tamási Szabadidő és
Sport Egyesület sportágválasztó rendezvényével.

Óránkénti váltásban, turnusokban
érkeztek a gyerekek a szeptember
24-ei rendezvényre, ahol tíz sportágban próbálhatták ki magukat:
ezek az országúti kerékpár, mountain bike, aikido, darts, ugrálókötél,
súlyemelés, labdarúgás, atlétika,
kézilabda, és a kosárlabda voltak. Mindegyik szakág vezetője, illetve
edzője várta az érdeklődőket, ők
mutatták be a gyerekeknek a sportágakat, amelyeket természetesen ki
is próbálhattak - számolt be Cseresznyés Balázs, a TSZSE alelnöke.
- A vezetőktől lehetett informálódni arról is, hogy melyik korcsoportnak mikor vannak edzései, ha valakinek felkeltették az érdeklődését,
mikor és hol tud csatlakozni hozzájuk. A gyerekek nagyon élvezték a

emelőink sikerei
Bachmann Béla

napot, lelkesen próbálták ki magukat és tehetségüket szinte az összes
sportban. Elsődleges célunk az volt,
hogy minél több mozgási lehetőséget ismerjenek meg, és kedvet kap-

A Tamási Súlyemelő Egyesület
utánpótlás korú versenyzői két érmet szereztek a kecskeméti junior

Richárd serdülőként kiváló eredménnyel, hibátlan versenyzéssel az
56 kg-osok között második, míg
Horváth Fülöp ifjúsági versenyző
a 77 kg-os súlycsoportban szerzett

országos bajnokságon úgy, hogy
egyikük sem junior korú. Orsós

harmadik helyezést. Gratulálunk a
versenyzőknek!

janak a csatlakozáshoz. Az, hogy
mennyire volt sikeres a nap, 2-3 héten belül derül ki, amikor valóban
megjelennek ezek a gyerekek egyegy edzésen.

Mobilitási Hét 2015.
Farkas Ferenc

Az Európai Mobilitási Hét évről-évre szeptember 16 és 22.
között kerül megrendezésre,
melynek célja a tömegközlekedés, illetve alternatív közlekedési módok népszerűsítése.
Tamásiban a Tamási Kerékpáros
Alapítvány és a Tamási MTB SC
szervezi a Mobilitási Hét programjait mát több éve, együttműködve a
városi önkormányzattal.
Városunkban a kerékpárút hálózat
fejlesztésével egyre hatékonyabb
közlekedési eszközzé vált a kerékpár, illetve ezen felül népszerű
sporteszköz is.
A kerékpárosok tömeges megjelenése a közlekedési kultúrára is

hatással van, és ez minden közlekedésben résztvevő részéről felelősséggel jár, figyelnünk kell egymásra!
Mi a Mobilitási Hét kerékpáros
programjait is erre alapoztuk, a kerékpárosok ügyességét, kerékpárkezelését, gyorsaságát felmérő progra-

mokat szerveztünk.
Szeptember 16-án az eseménysorozatot kerékpáros ügyességi versennyel nyitottuk, ahol gyerekek és
felnőttek mérhették fel tudásukat.
Szeptember 20-án délelőtt időfutam versenyt rendeztünk a TamásiPári kerékpárúton kicsiknek és nagyoknak, itt viszont már a gyorsaság
számított. Ugyanezen a napon délután rendeztük meg a népszerű
versenysorozat, a Tamási Kupa záró
fordulóját a Kossuth téren, ahol az
összetett díjazás értékes nyereményeit vehették át a legeredményesebb gyermekek.
A záróesemény szeptember 22én az autómentes nap alkalmából
megrendezett kerékpáros felvonulás volt, amelynek útvonala végighaladt az egész városon.

OMEGA AC szeptemberi
eredményei
XXI. Dél-Dunántúli Egyéni Pályaverseny Szekszárd 2015.09. 16.
TÁVOLUGRÁS
5. Gergály Barnabás 03’
KISLABDA DOBÁS
2. Cseke Áron 03’
49,81 m
3. Beke Petra
05’
29,67 m
SÚLYLÖKÉS 2 KG
6. Cseke Áron

Minősítő verseny Szekszárd
2015. 09. 25.
SÚLYLÖKÉS 3 KG
1. Strigencz Zalán 02’ 11,95 m
2. Németh Boldizsár 02’ 9,21 m
SÚLYLÖKÉS 4 KG
1. Balogh Máté 00’
12,26 m
DISZKOSZVETÉS 0,75 KG
1. Strigenz Zalán
32,48 m
2. Németh Boldizsár 29,90 m
DISZKOSZVETÉS 1 KG
1. Balogh Máté 44,72 m
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Waldorf óvoda

„Tag der Sachsen” - Wurzenben jártunk

A láthatatlanban dolgozunk
Sebestyén Ágnes, Waldorf óvónő

Egy nagyon kedves szülőnk
ötletét kibontakoztatva szeretnénk Önökkel, Veletek
megismertetni óvodánkat, be-

pillantást nyújtva a Waldorf
világba.
A Waldorf pedagógia és az
antropozófia atyja Rudolf Steiner.
Az első Waldorf intézmény 1919ben alakult Stuttgartban, Magyarországon a rendszerváltás után
kaptak helyet, mint alternatív pedagógiai irányzatok. Pedagógiánk a
test, a lélek és a szellem egységének
tekinti az embert, a gyereket, és annak fejlődését e hármasságból kiindulva kíséri figyelemmel. Tiszteli a
gyerek szellemi egységének szabadságát, minden embert egyszerinek,
egyetlennek, megismételhetetlen-

2015. OKTÓBER

nek tart. Célunk, hogy a gyerekekből testileg egészséges, szellemileg
kreatív, lelkileg szabad emberek váljanak. Ezért az óvónők láthatatlan
„burkot” vonnak a gyerekek köré,
érzelmi biztonságot, védettséget
adva ezzel nekik. Nagyon fontos,
hogy az óvónő tudatosan, egész
lényével jelen legyen a gyerek csoportban, ismerje, lássa a gyerekeket.
A láthatatlanban dolgozunk. Olyan
ez a kapocs a gyerek és az óvónők
között, mint egy szemmel nem látható arany szál. Össze vagyunk kötve a gyerekekkel, mégis engedünk,
olykor húzunk a szálon, mindig a
kisgyerek lelkületéhez igazodva.
Rossz gyerek nincs. Ha egy gyerek
nyűgös, túl aktív, meg kell vizsgálnunk, mi az, ami miatt így viselkedik. Valami nem jó neki, és így jut-

tatja kifejezésre. Meg kell találnunk
a probléma gyökerét és keresni a
megoldást. Vegyes életkorú csoportunkba 3-7 éves korig járnak a gyerekek, hiszen a család természetes
közege is ehhez hasonlatos. A nagyobb gyerekek áthagyományozzák
szokásaikat a kisebbekre. Waldorf
óvodákban természetes anyagok
veszik körül a gyerekeket, tiszta,
áttekinthető képet tárva feléjük,
lehetővé téve a valós minőségekkel
való találkozást. A játékok egy része
nem kimunkált, teret adva a fantázia áramlásának. Komoly szerepet
tulajdonítunk a szabad játéknak.
A kisgyerek fantáziája határtalan.
A játszó gyermekben megjelenő
természetes erőket óvjuk, ápoljuk,
erősítjük.

Henkei Sándorné

Testvérvárosunk meghívására
vettünk részt szeptember 4-6ig az egész Szásztartományt
átfogó „Tag der Sachsen” rendezvényen.

A küldöttség tagjai Porga Ferenc
polgármester, dr. Molnár Éva,
Guzslován Edit és Balassa Zoltán
önkormányzati képviselők, a Német Nemzetiségi Önkormányzat,
a „Rozmaring” kórus, a „Pántlika”
táncegyüttes, az U13-as focicsapat,
Bódog Csaba és Sipos Norbert, valamint Örményi János, a helyi Tourinform Iroda vezetője voltak.
Az MDR rádió és TV állomás élő
adásban közvetítette a történéseket,
hiszen 14 színpadon zajlottak az
események.„Hier ist Wunderland!”hirdették, és az egész város valóban „Csodaországgá” alakult át. A
Dóm-tér a középkor világát keltette életre, a városi parkban „meseország” kapott helyet, az utcákon
és tereken árusok százai kínálták
portékájukat.
Városunk művészeti csoportjai
is nagy sikerrel mutatkoztak be
a nemzetközi nagyszínpadon. A
táncosok a tőlük megszokott szín-

pompás műsorral kápráztatták el
a közönséget, a kórus a gyönyörű
kétszólamú dalokkal könnyeket
csalt a hallgatóság szemébe. Focistáink derekasan helytálltak és sok új
barátot szereztek. A térség turisztikai látványosságait, kulináris kiad-

ványait népszerűsítettük, és hazai
termékeinkből is adtunk ízelítőt az
érdeklődőknek.
Találkoztunk Stanislav Tillich szász
tartományi miniszterrel is, aki koccintott velünk és néhány kedves
magyar szóval üdvözölt bennünket.
A testvérvárosok polgármesterei és
a küldöttségek kellemes órákat töltöttek együtt. Porga Ferenc polgármester megköszönte Wurzen város
polgármesterének a vendéglátást, és
meghívta őket városunk 700 éves
évfordulójára.
A programok egy több kilométeres
színes, vidám felvonulással zárultak.
A néha barátságtalan idő ellenére
is közel 240 000-en látogattak el
„ Wunderland”-ba. Népes kis csapatunk a három nap alatt kitűnő
vendéglátásban részesült és egy jól
szervezett, magas színvonalú kulturális programsorozat élményeivel
gazdagodott.

KÉZILABDA
MÉRKŐZÉSEK
EH. CSIRKE FAR-HÁT
EH. CSIRKE COMB FARRÉSSZEL
EH. CSIRKE MELL CSONTOS
SERTÉS LAPOCKA
SERTÉS COMB
SERTÉS KARAJ CSONT NÉLKÜL

149 FT/KG
499 FT/KG
1079 FT/KG
1049 FT/KG
1149 FT/KG
1499 FT/KG

Október 21. (szerda)
OSB 17.00
TAM-BAU TAMÁSI KC PSN Zrt.
Október 24. (szombat)
NBII F: 16.00 ; J: 18.00
TAM-BAU TAMÁSI KC HÉVÍZI SPORTKÖR

EH. KACSA SZÁRNYTŐ
EH. CSIRKE ALSÓ- ÉS FELSŐCOMB
EH. CSIRKE MELLFILÉ
SERTÉS LAPOCKA
SERTÉS OLDALAS
SERTÉS TARJA CSONT NÉLKÜL

November 11. (szerda)
OSB 17.00
TAM-BAU TAMÁSI KC MOHÁCSI TE

549 FT/KG
649 FT/KG
1399 FT/KG
1049 FT/KG
1199 FT/KG
1299 FT/KG

November 21. (szombat)
NBII F: 16.00 ; J: 18.00
TAM-BAU TAMÁSI KC PEAC
November 25. (szerda) 17.00
TAM-BAU TAMÁSI KC TOLNA KC
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