
A tartalomból
Vidékfejlesztés, mint fenn-
tartható fejlődés

A Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége tartott konferenciát Ta-
másiban, a programot a vidéket 
leginkább foglalkoztató témák 
szerint állították össze Æ4. oldal

Nincs könnyű helyzetben a ha-
zai turizmus

Májusban ismét összeültek a 
Turisztikai Kerekasztal tagjai, 
ahol többek között Porga Ferenc 
polgármester ismertette az ön-
kormányzat 2014-2019. évi gaz-
dasági programjának turisztikai 
vonatkozásait              Æ4. oldal

Ismét Kerékpárosbarát Tele-
pülés lettünk
55 önkormányzat és 67 munka-
hely képviselői vehették át az 
idei Kerékpárosbarát pályázatok 
díjait, Tolna megyéből mindössze 
két város, Tamási és Dombóvár 
érdemelték ki                   Æ7. oldal

Sikeres a fórumsorozat a la-
kosság körében

Júniusban ismét házhoz ment 
a hivatal: ezúttal a Móricz Zsig-
mond lakótelepet járták körbe a 
hivatal vezetői, az önkormány-
zat munkatársai                Æ2. oldal

Az éltető víz

A Tamási Általános Iskola termé-
szettudományos munkaközös-
sége szervezett a vízzel kapcso-
latos projektnapot az intézmény 
felső tagozatos tanuló számára                               
                                              Æ8. oldal

Átadták a geotermikus  
kutakat Tamásiban

A kivitelező B Build & Trade 
Kft. munkatársai május 22-én 
hivatalosan is átadták a geo-
termikus energiahasznosítási 
projektben megfúrt két kutat, a 
kemping területén található ki-
termelő kutat, valamint a város 
mellett, a Miklósvár utca végé-
nél található visszasajtoló kutat. 

Az átadáson a kivitelező felelős 
vezetői mellett jelen volt az ön-
kormányzat műszaki osztályának 
képviselője, és a projekt műszaki el-
lenőrzésével megbízott Oviber Kft. 
műszaki ellenőre. A helyszíni bejá-
rás után – melyen a résztvevők meg-
állapították, hogy az átadásra kerülő 
létesítmények teljes körű kivitele-
zése megtörtént - a polgármesteri 
hivatalban aláírásra kerültek a kap-
csolódó hivatalos dokumentumok. 
A kutak látványa jelenleg még nem 
tükrözi az elvégzett óriási munkát, 
tulajdonképpen „csak” két lyuk a 
földben egy-egy betonalapon, hi-
szen a gépészeti berendezések fel-
szerelése csak később, közvetlenül 
a beüzemelés előtt történik meg, 
és a gépházak szerkezete is csak a 
közeljövőben kerül megépítésre. A 
kútátadásokkal párhuzamosan a 
város területén lassan befejeződnek 
a csőfektetési munkálatok, jelenleg 
már szinte mindenhol a helyreállí-
tás zajlik az önkormányzat műszaki 
osztályának és a projekt műszaki 
ellenőrének folyamatos felügyelete 
mellett, a tervezőasztaloknál pedig 
gőzerővel zajlik az intézményekben 
megépülő hőközpontok kivitelezési 
terveinek készítése. E tervek ha-

marosan elkészülnek, bemutatásra 
kerülnek a rendszerhez kapcsoló-
dó intézmények képviselőinek, és 
június első felében megkezdődnek 
a hőközpontok kivitelezési mun-
kái. Jó hír a lakosság számára, hogy 

ezek a munkák közel sem járnak 
majd akkora felfordulással, mint a 
csővezeték fektetési folyamat, így 
elmondhatjuk: a nehezén már túl 
vagyunk! 

Ragyogó napsütésben, vadászkürt szólamok után dr. Mészáros István titeli prépost 
és Hegedüs János plébános közreműködésével a Szent Hubertusz mise nyitotta 
meg június 6-án az idei Trófea Fesztivált

Készül a befőző-savanyító konyha
Bővíti profilját a Tamási Közétkeztetési Nonprofit Kft: a befő-
ző- és savanyító konyhának a Tamási Aranyerdő Óvoda és Böl-
csőde konyhája ad helyet, jelenleg az óvoda tálalókonyháját 
választják le fizikailag is a feldolgozó üzemtől, hogy az külön 
bejárattal, szociális helységekkel rendelkezzen, és megfeleljen 
a Népegészségügyi Szerv előírásainak. 

A fornádi kertészetben termelt, itt feldolgozott terményeket a diákét-
keztetésben használják majd fel, egy részét pedig a Zöldalma-Házon 
keresztül értékesítik. – Amint a munkálatok elkészülnek, öt közfoglal-
koztatott dolgozik majd a savanyítóban június közepétől. Ezzel a lé-
péssel elindulunk azon célunk felé, hogy a feldolgozást még ennél is 
magasabb szinten végezzük, komplex mezőgazdasági programunk meg-
valósításának eredményeként. A későbbiekben üvegházakban termelt 
zöldségfélék tartósítására, előkészítésére kerül sor, amellyel már a piac 
felé is nyitni kívánunk – mondta Porga Ferenc polgármester.  

IX. Trófea Vadgasztronómiai Fesztivál

VIII. évfolyam
6. szám

2015. június

Trianon vérző 
seb maradt 
országunk 

testén
Országszerte tartottak meg-
emlékezéseket a trianoni bé-
keszerződés - amelynek értel-
mében az I. Világháborúban 
a vesztes központi hatalmak 
oldalán részt vevő Magyar Ki-
rályság területének mintegy 
kétharmadát elcsatolták - alá-
írásához kötődő Nemzeti Ösz-
szetartozás Napján, köztük Ta-
másiban is. 

A Hősök Kertjében gyűltek össze 
július 4-én délután azok, akik vá-
rosunk 2013-ban elkészült trianoni 
emlékművénél kívántak megemlé-
kezni a békeszerződés aláírásának 
95. évfordulójára. Juhász Gyula Tri-
anon című versét Nyikos Daniella, 
a Szent László Szakképző Iskola és 
Kollégium Vályi Péter Szakképző 
Iskolai Tagintézményének diákja 
szavalta el, majd Széles András al-
polgármester mondott beszédet. A 
résztvevők koszorúkat helyeztek el 
az emlékműnél a határon túli ma-
gyarokkal való összetartozás jelké-
peként. 
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Röviden
Versenyképesnek 

maradni a cél
Elkészült Tamási Integrált 
Településfejlesztési Stratégi-
ája. 

A munka alapvető célkitűzése, 
hogy Tamási megfelelően po-
zícionálja magát hazai és nem-
zetközi szinten, beazonosítsa 
azokat az egyéni és egyedi té-
nyezőket, amelyeket fejlesztve 
versenyképes maradhat, verseny-
előnyökhöz juthat. Az Országos 
Fejlesztési- és Területfejlesztési 
Koncepcióban (OFTK) megha-
tározásra kerültek a legfontosabb 
célkitűzések, kimondva, hogy a 
városok és térségeik az ország 
gazdasági növekedésében és te-
rületi fejlődésében meghatározó 
szerepet játszanak. Az OFTK-
hoz illeszkedve elkészült el a 
Tolna megyei Területfejlesztési 
Koncepció és Program, amelyek 
keretet adnak a településfej-
lesztési elképzeléseknek, ezek 
mentén alkották meg Tamási In-
tegrált Településfejlesztési Stra-
tégiáját. 

Útfelújításra pá-
lyázik a város

Tamási Város Önkormányzati 
képviselő testülete az állam-
háztartásért felelős miniszter, 
valamint a helyi önkormány-
zatokért felelős miniszter ál-
tal együtt meghirdetett bel-
területi utak, járdák, hidak 
felújítására nyújt be pályáza-
tot a maximálisan igényelhe-
tő 15 millió forint támogatási 
összegre. 

A forrásból a Honvéd utcát, va-
lamint a 65-ös bekötőtől a Kini-
zsi utca kereszteződéséig tartó 
útszakaszon szeretnének útfel-
újítást végezni, ami két réteg új 
aszfaltot és az útpadka murvás 
helyreállítását jelentené. A fel-
újításhoz szükséges önerőt az 
önkormányzat a 2015. évi költ-
ségvetése terhére biztosítja.

Képviselői ügyfélfogadás
Helyszín: Tamási Közös Önkormányzati Hivatal kis tanácskozóterme 
(7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.)

2015.  JÚNIUS 11. (CSÜTÖRTÖK) 10.00-11.00
GUZSLOVÁN EDIT

2015.  JÚNIUS 18. (CSÜTÖRTÖK) 10.00-11.00
RIBÁNYI PÉTER

2015.  JÚNIUS 25. (CSÜTÖRTÖK) 10.00-11.00
CSERESZNYÉS BALÁZS

Júniusban is házhoz ment a hivatal

Sikeres a fórumsorozat a 
lakosság körében

A Móricz Zsigmond lakótelep 
volt a harmadik állomása a „Hi-
vatal házhoz megy” fórumso-
rozatnak. Jó hangulatú, az ott 
élők legfontosabb problémáira 
rávilágító délutánon vannak 
túl hivatal vezetői, és az önkor-
mányzat néhány munkatársa. 

Érezhető a nyitás a lakosság részé-
ről is, hiszen egyre többen vesznek 
részt ezeken az alkalmakon. A be-
járás során sokan csatlakoztak a kis 
csapathoz, többen végig elkísérték 
őket, és közösen tekintették meg 
az egész területet. – A legfontosabb 
probléma itt is, mint sok másik vá-
rosrészben a csapadékvíz elvezetése 
volt – tájékoztatott Porga Ferenc 
polgármester. – Meg kell tervez-
tetnünk a lakótelep vízelvezető 
rendszerét, forrást kell keresnünk rá 
ebben az EU-s ciklusban. Termé-
szetesen a legakutabb problémákat 
még a nyári időszakban rendezzük 
saját erőből, de nem elégszünk meg 

ennyivel, komplexen kívánjuk ren-
dezni ezt a kérdéskört.
A délután során szó esett még töb-
bek között a száraz fák kivágásáról, 
gallyazásról, a játszótér padjainak 
karbantartásáról, illetve a szalma-
házak mögötti parkolási rend kiala-
kításáról is egyeztettek. A fórumso-
rozat következő állomására 2015. 

június 29-én, hétfőn kerül sor, szin-
tén 16 órai kezdettel, mely alkalom-
mal a  Vágóhíd utca és Szarkahegy 
területét járják be a képviselők. 

Megkezdik a közvilágítás korszerűsítését
Mint ahogy arról már beszámoltunk, az idei évben 
260 millió forintos beruházással korszerűsítik a köz-
világítást Tamásiban a Környezet és Energia Operatív 
Program 100 százalékos támogatásával. A kivitelezés 
június 15-30-ig zajlik. – Mintegy 1500 lámpatestet 
cserélnek le LED-es fényforrásokra, gyakorlatilag a 
város összes közvilágítási lámpáját – mondta Széles 
András alpolgármester. – Ez az egyik jelenleg elér-
hető legmodernebb technológia, egy lépés az intelli-

gens város létrehozása felé. Ezúton is kérjük a lakos-
ság szíves megértését és türelmét, mert június 15-től 
egyszerre tíz kosaras autó dolgozik majd a városban, 
melyek olykor feltarthatják a forgalmat és kerülgetni 
kell őket.   
Az új lámpatesteknek köszönhetően a hálózat 93,07 
kilowattos energiafelhasználása 42,45 kilowattra 
csökken, ezzel arányosan kevesebb lesz a közvilágítás 
költsége is.

TÁJÉKOZTATÁS IDEGENFORGALMI 
ADÓ FIZETÉSÉRŐL

Tamási Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete 16/1991.
(XII.19.) számú önkormányza-
ti rendeletében döntött 1992. 
január 1. napjától a város köz-
igazgatási területén tartózko-
dási idő utáni idegenforgalmi 
adó bevezetéséről.

Adókötelezettség terheli azt a ma-
gánszemélyt, aki nem állandó lakos-
ként Tamási város illetékességi te-
rületén legalább egy vendégéjszakát 
eltölt. 
Az adókötelezettség alól mentes: 
a/ a 18. életévét be nem töltött ma-
gánszemély;
b/ a gyógyintézetben fekvőbeteg 
szakellátásban részesülő vagy szoci-
ális intézményben ellátott magán-
személy;
c/ a közép- és felsőfokú oktatási 
intézménynél tanulói vagy hall-
gatói jogviszony alapján, hatóság 
vagy bíróság intézkedése folytán, 
a szakképzés keretében, a szolgá-
lati kötelezettség teljesítése, vagy a 
településen székhellyel vagy telep-
hellyel rendelkező, vagy  ideigle-
nes jellegű iparűzési  tevékenységet 
végző vállalkozó esetén vállalkozói 
tevékenység, vagy ezen  vállalko-
zó munkavállalója által folytatott 
munkavégzés céljából az önkor-
mányzat illetékességi területén tar-
tózkodó magánszemély; továbbá
d/ az önkormányzat illetékességi 
területén lévő üdülő tulajdonosa 
vagy bérlője, továbbá a használati 
jogosultság időtartamára a lakás-
szövetkezet tulajdonában álló üdü-
lő használati jogával rendelkező 
lakásszövetkezeti tag, illetőleg a 
tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, 
valamint a lakásszövetkezet tulaj-
donában álló üdülő használati jo-
gával rendelkező lakásszövetkezeti 
tag használati jogosultságának idő-
tartamára annak hozzátartozója;
e/ az egyház tulajdonában lévő 
épületben, telken vendégéjszakát 
– kizárólag az egyház hitéleti tevé-

kenységében való részvétel céljából 
– eltöltő egyházi személy.
A rendelet alkalmazásában 
hozzátartozó: a házastárs, az 
egyeneságbeli rokon, az örökbefo-
gadott, a mostoha és nevelt gyer-
mek, az örökbefogadó, a mostoha- 
és nevelőszülő, valamint a testvér, 
az élettárs, az egyeneságbeli rokon 
házastársa, a jegyes, a házastárs 
egyeneságbeli rokona és testvére, 
valamint a testvér házastársa.
Az adó alapja  a megkezdett ven-
dégéjszakák száma,  az adó mértéke 
személyenként és vendégéjszakán-
ként 300 (háromszáz) forint.
Az adó beszedése:
a) az adót a szálláshely ellenérték 
fejében történő átengedése esetén a 
szállásdíjjal együtt a szállásadó,
b) a szálláshely vagy bármely más 
ingatlan ingyenesen történő áten-
gedése esetén a szálláshellyel, ingat-
lannal rendelkezni jogosult az ott-
tartózkodás utolsó napján szedi be.
A fizetendő adót a beszedésre köte-
lezett akkor is tartozik kifizetni, ha 
annak beszedését elmulasztotta.
Az adóbeszedéssel megfizetett ide-
genforgalmi adót a beszedésre kö-
telezettnek a beszedést követő hó 
15-ig kell az önkormányzati adó-
hatósághoz az erre rendszeresített 
nyomtatványon bevallania és befi-
zetnie az alábbi számlaszámra: 
Tamási Város Önkormányzata, Ide-
genforgalmi adó beszedési számla 
– 11746029-15733438-03090000. 
Az adó beszedésére kötelezett az 
általa beszedett adóról az adó alap-
jának és összegének a megállapí-
tására alkalmas nyilvántartást kell 
vezetnie és az adózónak bizonylatot 
kell adnia. 
A Tamási Közös Önkormányzati 
Hivatal adócsoportjának vezetésével 
a nyári hónapokban a szálláshelyek 
rendszeres ellenőrzése történik az adó-
kötelezettség teljesítésének minél tel-
jesebb körű előmozdítása érdekében.

Tamási Város Jegyzője
Álláshirdetés
A Tamási Aranyerdő Óvoda és 
Bölcsőde 1 fő német nemzetisé-
gi óvodapedagógusi, valamint 
3 fő óvodapedagógusi állást 
hirdet 2015. szeptember 1-jei 
kezdéssel. Az állásokra való 
jelentkezést a guzslovane@
gmail.com e-mail címre várják 
június 19-ig. 

Részletek és jelentkezési feltételek 
a www.kozigallas.hu oldalon olvas-
hatók!

Aranyoklevelet vehetett 
át Vera néni

Ünnepségre gyűltek össze a Tamási Aranyerdő Óvodában június 
3-án, több okból is. 

 – Ünnepeltük 
egyrészt Pin-
tér Lászlóné 
Vera nénit, aki 
óvónőként dol-
gozott az óvo-
dában sok-sok 
éven át, és kezei 
között szám-
talan gyermek 
cseperedett fel 
– tudtuk meg 
G u z s l o v á n 
Edittől, az óvo-
da vezetőjétől. 
- Vera néninek, 
aki 50 éve vég-
zett a Kecske-
méti Főiskolán, 
a mókus csoport 
gyermekei mondtak verseket és énekeltek dalokat. 
Az Aranyoklevelet Porga Ferenc polgármestertől vehette át. Ezúton is kí-
vánunk neki még hosszú-hosszú, boldog nyugdíjas éveket! 
A Pedagógus Nap is okot adott az ünneplésre: a polgármester ez alkalom-
ból köszöntötte a pedagógusainkat, melyre régóta nem volt példa, ezúton 
is köszönjük!
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Interjú Széles András alpolgármesterrel

Kilenc éve Tamási szolgálatában
Széles András harmadik ciklu-
sát kezdte meg 2014 októbe-
rében Tamási alpolgármestere-
ként. Ha visszatekint az elmúlt 
évekre, egyfajta folyamatossá-
got lát, és első kézből tapasz-
talja, hogy a munka sosem áll 
meg a városban: újabb és újabb 
projektek, kihívások jönnek. 

 – Kilenc év hosszú idő – kezdte az 
alpolgármester. – Leginkább akkor 
érzem, mennyire, amikor a gyere-
keimre nézek. 2006-ban, amikor al-
polgármester lettem, még csak 2 kis-
gyerekem volt, most nagy és kicsi is, 
sőt, hárman vannak. A munkámban 
egyfajta folyamatosságot látok: 9 év-
vel ezelőtt egy világosan átgondolt 
vonalvezetés mentén indítottuk el a 
városfejlesztést, ennek teljesítettük a 
különböző, adott pályázati lehetősé-
gekhez mért állomásait. Ugyanakkor 
úgy vagyunk ezzel, mint az emberek 
a családi házzal: soha nem készülünk 
el. Ez a munka nem csak abból áll, 
hogy valamit végigcsinálunk és befe-
jezünk, hanem folyamatosan újakat 
kell generálnunk a következő terve-
zési időszakokra. Jelenleg egy záruló 
uniós ciklus végén vagyunk, ahogy 
a tavalyi választásokkal lezárult egy 
önkormányzati korszak is, mely alatt 
nagyon sokan dolgoztak velünk, és 
ezúton is köszönöm a munkájukat. 
• Van eltérés egy-egy ciklusban a 
munkája között? Mások a felada-
tai?
 – Alapvetően nem. Nincs kimond-

va, hogy az alpolgármester 
miért felel, itt közös csa-
patmunka folyik a polgár-
mesterrel, képviselőkkel. 
Mivel a többség új a tes-
tületben, most azért hárul 
rám nagyobb szerep, mert 
a régebbi projektjeinket én 
ismerem, ezek lezárásában 
nekem kell tevékenyebben 
részt vennem, de ez eddig 
is így volt, a munkám leg-
jelentősebb része a pályá-
zatokkal kapcsolatos teen-
dők voltak.  
• A régi testületből ket-
ten maradtak, a többség 
új. Jól tudnak együtt dol-
gozni?
 – Úgy gondolom, hogy az 

iránnyal a választópolgárok egyet-
értettek, de nem zárkóztak el az új 
emberektől sem, és ez egyáltalán 
nem baj. Ők új, más szemüvegen 
át néznek rá egy-egy ügyre, dön-
tésre. A régi képviselők közül volt, 
aki már nem szeretett volna indulni 
a választáson, és akadt olyan is, aki 
bár indult, nem került be a testü-
letbe. A mostaniakkal csapatként 
szeretnénk összeállni a következő 5 
évre, és remélem, hogy a munkában 
mindenki tevékenyen részt vesz, 
hatékonyan tudunk együtt dolgoz-
ni, legyen akár „ellenzéki”, de hi-
szem, hogy a politikának ebben a 
városban csak pozitív értelemben, 
lobbierőben van jelentősége.
• Javult-e az önkormányzat hely-

zete az elmúlt időszakhoz képest?
 – Igen. Míg az előző két ciklus sok 

esetben a múltbéli elmaradások be-
pótlásáról szólt, ebben végre helyet 
kaphatnak azok a projektek, amelyek 
előbbre mutatóbbak. A következő 
időszakban mintegy 6-8 milliárd ér-
tékű új fejlesztésben gondolkozunk, 
és ez szigorúan azt takarja, amit az 
önkormányzat kíván megvalósítani. 
Most sokkal konszolidáltabb körül-
mények között éljük a hétköznap-
jainkat, nincs rajtunk az az állandó 
nyomás, hogy például ki tudjuk-e 
fizetni a villanyszámlát. Ez hatal-
mas különbség, mert nem veszi el 
az energiát más dolgoktól, és sokkal 
nagyobb figyelmet tudunk fordítani 
az apróbb munkákra, felújításokra is, 

melyek fontosak az itt élők-
nek.  
• Mik a tervek a jövőre néz-
ve?
 – Szeptembertől indul a 

pályázati szezon, és mi bele-
vágunk a sűrűjébe. Célunk, 
hogy a helyi értékeinkre 
alapozva fejlődünk tovább. 
Nem titok, hogy mennyire 
szeretnénk az élelmiszeripart 
Tamásiban megtelepíteni, 
hiszen régi vágyunk, hogy az 
itteni mezőgazdaságnak ne 
csak az alapanyag termesztési 
oldalát használjuk ki. Ennek 
a fejlesztésnek az előkészíté-
se is gőzerővel folyik. Fontos 
a zöld energia és a turisztikai 
attrakciók továbbfejlesztése 

is, ezek kötelező feladataink. Akit 
részletesen is érdekel, hogy mi-
ket képzeltünk el a jövőre nézve, 
a ciklusprogramunkat megtalálja 
a város honlapján. Folyamatosan 
dolgozunk, minden projektünknek 
megvan a következő szakasza is, 
tudjuk, hogy honnan hová szeret-
nénk eljutni. Ebben a „csendesebb” 
időszakban is több, mint 2 milliárd 
forintnyi beruházás zajlik, a csator-
názás és a geotermia befejező sza-
kasza, indul a közvilágítás korsze-
rűsítése, felújítjuk a gimnáziumot, 
a futballpályát. Hiszem, hogy ezek 
az erőfeszítések nevelik is a kör-
nyezetünket, és jó hatással vannak a 
gyerekeinkre. Mert be kell látnunk, 
hogy mindezt nem magunkért, ér-

tük tesszük. 
• Mindez rengeteg munkával, ál-
landó pörgéssel jár. Megéri?
 – Nagyon szeretem a munkámat. 

Főképp azért, mert rendkívül sok-
rétű: a legapróbb és legkomolyabb 
ügyek folyton váltogatják egymást, 
és ez rettentő izgalmas. Igen, fárasz-
tó is, de mégis jóleső fáradtsággal 
megyek haza egy-egy nap végén, 
bár befejezni ezt képtelenség, legin-
kább csak abbahagyni lehet. Szere-
tek csapatban dolgozni, és jó látni, 
hogy egyként tudunk menni a cél-
jainkért, beleértve ebbe az önkor-
mányzatot, intézményeket, cégeket.   
• Van ideje megállni kicsit, és 
megélni a sikereket?
 – Sajnos nem mindig. Természe-

tesen jó érzés úgy végigmenni a 
városon, hogy látjuk és tudjuk, mit 
tettünk hozzá valaminek az elké-
szüléséhez. De nincs olyan nap, 
hogy ne futna valamilyen munka 
Tamásiban. Az ember kicsit rosszul 
is érzi magát, amikor például a fel-
újított fürdő átadásán nem azt élve-
zi és ünnepli, hogy sikerült, hanem 
a fejében már a következő pályázat 
lehetőségei és feladatai cikáznak. 
Vannak nehéz és fárasztó hónapok, 
amelyek megviselik az ember szí-
vét-lelkét, vagy épp örömmel teli 
időszakok, melyek elégedettséggel 
töltenek el bennünket. Tudom, az 
előttünk álló évek hasonlóan tel-
nek majd: kihívásokkal, fejlődéssel, 
remélhetőleg sikerekkel tarkított 
időszak elé nézünk.          

Publicisztika

A Trófea Vadgasztronómiai Fesztivál 
– a mi közös ünnepünk

Ugyanazzal az alapmotivációval szerveztük meg 
közös munkával, lelkesedéssel és erőfeszítések-
kel a IX. Trófea Vadgasztronómiai Fesztivált, 
amivel az előző években is. Az önkormányzattal, 
a művelődési központtal, és a Gyulaj Erdészeti 
és Vadászati Zrt.-nél munkatársaimmal közö-
sen megálmodtunk egy olyan közösségépítő 
rendezvényt, mely azon túl, hogy a családoknak, 
gyerekeknek, baráti társaságoknak szól, egyfaj-
ta erdészeti, vadászati és környezetkultúrát is 
megmutat. Nem csak megálmodtuk, meg is va-
lósítottuk, sőt, több okból is sikeres rendezvényt 
könyvelhetünk el magunkban. Örültünk, hogy 
néhány hete a „Gyulaji dám” a Tolna Megyei Ér-
téktárból felkerült a Kiemelkedő Nemzeti Érté-
kek Listájára, mely hatalmas elismerés az itteni 
páratlan értékű dámpopulációnak és elődeink-
nek is. Okot adott az örömre az is, hogy idén rekordszámú, 53 csapat jelentkezett 
a főzőversenyre, és hogy a tavalyi borongós idő után, most ragyogó napsütésben 
zajlott a fesztivál… és hogy a kilátogatók nem csak jelenlétükkel, hanem moso-
lyukkal, elismerésükkel is megtiszteltek bennünket, melyből idén is azt érezzük: 
érdemes volt belevágni. Most, hogy túl vagyunk a fesztiválon, az ünneplés mellett 
azt hiszem, - mint minden lezárt projektünk után megteszünk - részletesen ér-
tékelnünk is szükséges. Az idei Trófea Fesztiválon voltak résztvevők Zala, Heves, 
Győr-Moson-Sopron, Békés, Somogy, Vas és Bács-Kiskun megyéből is, néhány 
külföldi ország mellett. Kérdés: Milyen irányba induljunk jövőre? Megyén be-
lül erősítsünk tovább? Vagy nyissunk más megyék, más országrészek felé is? A 
sok kérdésre és ötletre szerencsére tudunk „néhányat” aludni, hogy a legjobba-
kat álmodjuk meg, hiszen jövőre jubilálunk. Egy biztos: 2016-ban a X. Trófea 
Vadgasztronómiai Fesztivált ugyanekkora lendülettel, hévvel, lelkesedéssel és 
szeretettel szervezzük meg. Addig ugyanis, míg ennyi ember arcáról sugárzik a 
fesztelenség, a boldog együttlét öröme, és tudjuk, hogy jól érzik magukat, hogy jó 
szívvel jönnek a rendezvényünkre, nekünk – a Gyulaj Zrt.-nek, az önkormány-
zatnak, és a művelődési központnak – mindig lesz mit ünnepelnünk.

Gőbölös Péter

Képriport

A Gyulaj Zrt. által meg-
hirdetett DeerParade-
Street Art elnevezésű 
pályázaton életnagysá-
gú dámszarvas szobor 
saját elképzelésű deko-
rálására nyílt lehetőség. 
A nyertes a Szkíta mo-
tívum (ősi magyar) lett, 
melyet Rill Mária és csa-
pata (Tamási Művészeti 
Iskola) készítettek

A kora délutáni órákban a Csipa és a Kisamerika 
örömzenekar igazi amerikai jazz és swing han-
gulatot varázsolt a színpadra

Az Ataru Taiko ütőegyüttes koncertje alatt szin-
tén zsúfolásig telt a rendezvénysátor, s annak 
környéke

A III. Pál Ferencné 
„Bikkfagaluska sző-
lőlapiban” fantá-
zianevű étele lett, a 
különdíjat id. Ribá-
nyi József halászléje 
érdemelte ki. Az idei 
év nyertes pogácsája 
a Róka Józsefné által 
készített káposztás 
pogácsa lett, a terí-
tési versenyt pedig 
Verbovszky Istvánék 
asztala nyerte meg. 

Az idei főzőverseny 
I. helyezettje Jakab 
János lett, aki vad-
disznó pörköltet 
készített erdőkerülő 
módra, házi galus-
kával és vegyes sa-
látával. A II. helyezé-
sért járó díjat Széles 
András vehette át, 
ő vaddisznótokányt 
főzött kapros túró-
gombóccal. 
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Nincs könnyű helyzetben a hazai 
turizmus

Májusban ismét összeültek a 
Turisztikai Kerekasztal tagjai, s 
meghívott vendégeik. 

Miután Ribányi Péter képviselő 
köszöntötte a megjelenteket, Porga 
Ferenc polgármester ismertette 
az önkormányzat 2014-2019. évi 
gazdasági programjának turisztikai 
vonatkozásait. Ezt követően Hegyi 
Zsuzsanna, a Magyar Turizmus Zrt. 
Dél-dunántúli Regionális Marke-
ting Igazgatóságának vezetője tar-
tott előadást a régió aktuális turisz-
tikai helyzetéről. Elmondása szerint 
nehezen élnek meg ma a vállalko-
zók a turizmus területén, a statiszti-
kák szerint a fejlődő régiókban lévő 
vendéglátók nyeresége is csökkenő 
tendenciát mutat. Beszámolójában 
kitért a régió vendégéjszakáinak, 
és a különböző országokból érke-
ző vendégek számának alakulására 
is, külön lebontásban Tamásiéra. 

Szerinte nagyon fontos lenne a 
kisgyermekes családokra építeni a 
város turisztikai életében, a családi 

fürdő mellett szükség van gyermek-
barát éttermekre is. 
A beszélgetés során szóba került a 
fürdő parkolójának felújítása, egy 
esetleges park kialakítása ezen a te-
rületen. Többen fűznek reményeket 
a városban tervezett szálloda beru-
házáshoz, mely terápiás kezeléseket 
is lehetővé tenne, szintén élénkítve 
ezzel az idegenforgalmat. Szó esett 
még a bor- és lovas turizmusról, és 
az éttermek nyitva tartásáról is. A 
résztvevők szeretnék, ha a kerekasz-
tal beszélgetés folytatódna, a tervek 
szerint a nyári hónapokban még 
gyakrabban ülnek össze megvitatni 
a város idegenforgalmi helyzetét, 
remélve, hogy az együttműködés 
pozitív irányba tereli majd Tamási 
turisztikai életét.

Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés
Bár a Tamási kistérség az ország 
33 leghátrányosabb helyzetű 
kistérségének egyike, a turiz-
mus és a mezőgazdaság fejlesz-
tése itt is lehetőséget adhat a 
helyi gazdaság fellendítésére 
– hangzott el a Magyar Ön-
kormányzatok Szövetségének 
(MÖSZ) „Vidékfejlesztés, mint 
fenntartható fejlődés” című 
konferenciáján Tamásiban. 

A 2015. március és május közötti 
konferencia-sorozat során olyan, a 
vidék Magyarországát leginkább 
foglalkoztató témák kerültek te-
rítékre, mint az új vidékfejlesztési 
program, a Közös Agrárpolitika első 
éve, az agrártámogatások új rend-
szere, az önkormányzatok jelenlegi 
helyzete és jövőképe. A Tamási kis-
térség az ország 33 leghátrányosabb 
helyzetű kistérsége között van, ahol 
elsősorban a mezőgazdaság és a 
turizmus fellendítése jelenthet ki-
törési pontokat – kezdte előadását 
– Gémesi György MÖSZ-elnök 
köszöntője után – Porga Ferenc, 
Tamási polgármestere. A fő turisz-
tikai vonzerőt Tamási termál- és 
élményfürdője jelenti, amely mellé 

szállodát is szeretnének építeni a 
közeljövőben, s az önkormányzat 
nagy lehetőséget lát a város kerék-
párút-hálózatának térségi kiterjesz-
tésében is. Ha a városvezetés tervei 
valóra válnak, egészen a Balatonig el 
lehet majd kerekezni Tamásiból. A 
mezőgazdasági termelés főképpen 
a monokultúrás nagybirtokokon 
folyik, de a kistelepülések zöldség- 
és gyümölcstermesztő közfoglal-

koztatási programjai is hatékonyan 
zajlanak.
Ribányi József, a Tolna Megyei 
Közgyűlés alelnöke az új uniós fi-
nanszírozási időszak területfejlesz-
tési rendszerét ismertette a hallga-
tósággal. Mint elmondta, a korábbi 
centralizált tervezés helyett a Szé-
chenyi 2020 programot már a de-
centralizált, alulról felfelé építkező, 
megyei szintű, a járásközpontokban 

és a környező településeken élők 
igényeit figyelembe vevő, integrált 
tervezés fogja jellemezni, a tervek 
megvalósításához pedig megyékre 
lebontott, fix keretösszegek állnak 
majd rendelkezésre. A Területi 
Operatív Programok előre látha-
tóan szeptemberben megjelenő 
pályázatai sokat segíthetnek majd 
a Tamásiban tervezett kerékpár-
út-fejlesztés megvalósításához is 
– mondta Ribányi József, s felhívta 
minden településvezető figyelmét, 
hogy ne mulasszák el megpályázni 
a többnyire 100 %-os intenzitású 
támogatási lehetőségeket.
Fülöpné Máté Erika a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(MVH) osztályvezetője az uniós 
és a hazai agrár-és vidékfejlesz-
tési tervek prioritásairól, illetve a 
2014-2020-as költségvetési időszak 
eljárásjogi változásairól beszélt. 
Utóbbiak számos könnyítést tar-
talmaznak a korábbi rendszerhez 
képest, lehetőség lesz például előleg 
kérésére, egyszerűsített – átalány tí-
pusú – támogatások igénylésére, de 
az elbírálási rendszer tekintetében 
is pozitív változások várhatók.

www.moszlap.hu

Röviden
V. Kosárlabda 
Nyári Tábor

A Tamási Kosárlabda és Sport 
Egyesület várja kosárlabdáz-
ni szerető fiúk és lányok je-
lentkezését nyári táborukba, 
melynek helyszínei a Vályi 
Péter Szakképző Iskolai Tag-
intézmény, valamint a Würtz 
Ádám Általános Iskolai Tag-
intézmény tornacsarnokai. 

A tábor július 6-10-ig tart, reggel 
8:30-tól délután 4 óráig foglal-
koznak a gyerekekkel. Részvételi 
díj: 17.500 Ft/fő, testvérpárok-
nak: 15.000 Ft/fő. A résztvevők-
nek minden nap tízórait és ebé-
det biztosítanak, fagylaltozással. 
Minden táborozó pólót kap és 
tárgyjutalmazásban részesül! 
Jelentkezési határidő: július 3., 
elérhetőség: Cseresznyés Balázs 
(+36-20/383-2338), Madarász 
András (+36-20/417-7526), 
info@tamasikosar.hu. 

Holocaust 
megemlékezés
Tamási Város Önkormány-
zata tisztelettel meghívja 
Önt és családját a 2015. jú-
lius 4-én, 18 órakor tartandó 
Holocaust megemlékezésre, 
melyre az Eötvös és az Arany 
János utca kereszteződésé-
ben elhelyezett emléktáblá-
nál kerül sor. 

A helyszínen az 1944. július 4-én 
e helyről deportált Tamási és 
környéke zsidó származású ma-
gyar állampolgáraiért gyújtunk 
gyertyát.

Sokat köszönhetünk az előttünk 
járóknak

Városunkban is tartottak meg-
emlékezést május utolsó va-
sárnapján, a Magyar Hősök 
Emlékünnepén. Tamásiban 
koszorúkkal, virágokkal, gyer-
tyákkal tisztelegtek a világhá-
borúk hősi halottainak, katonai 
és polgári áldozatainak emléke 
előtt.

Fegyveresi Dalma, a Béri Balogh 
Ádám Gimnázium tanulójának 
szavalata után Ribányi Péter, a vá-
ros képviselő testületének tagja 
mondott emlékbeszédet. - Ami-
kor gyertyát gyújtunk az áldozatok 
emlékére, gondoljunk a saját roko-
nainkra, felmenőinkre is! Ők azok, 
akik előttünk jártak az idő titok-
zatos országútján. Sokat köszön-
hetünk az előttünk járóknak. Ők 
jelentik számunkra azt a gyökeret, 
amely összeköt minket országunk 

múltjával is. Nemzedékek hosszú 
során át életük példájával tanítottak 
meg minket az életre. Tőlük örö-
költük mindennapi beszédünket, 
közmondásainkat, hagyománya-
inkat, szavainkat. Egyszóval tőlük 
kaptuk az életünket, és az élethez 
elengedhetetlen sorvezetőt is, tőlük, 
a hétköznap hőseitől. A hősi em-

lékművek nemcsak hirdetik nekünk 
az áldozatos tettek magasztos emlé-
két, hanem állandóan számon kérik 
tőlünk, hogy méltók maradtunk-e 
azokhoz, akik a haza iránti köteles-
ségük önzetlen teljesítésének szent 
örökségét hagyták ránk – hangsú-
lyozta Ribányi Péter. 
Beszéde után Hegedüs János plébá-
nos mondott áldást az elesettekért. 
A megemlékezés koszorúzással ért 
véget. 

Gyakorlati 
hely kiadó

A tamási Tourinform Iroda 
nyári gyakorlati helyet kínál 
idegenforgalmi szakos kö-
zépiskolások, egyetemisták 
számára. 

Jelentkezni lehet Örményi Já-
nosnál a Tourinform Irodában 
(Tamási, Hársfa u. 3., a termál-
fürdő új épületében) a 06-30-
271-10-79-es telefonszámon, 
vagy a tamasi@tourinform.hu 
e-mail címen.

Köszönet 
nyilvánítás
Kedves Tamási Táj olvasók, enged-
jék meg, hogy az újság hasábjain 
keresztül mondjunk köszönetet 

a Würtz Ádám Általános Iskola 
két TANÍTÓNŐJÉNEK, Pőcz 
Erzsi néninek és Vörös Erika né-
ninek, akik több évtizede tanítják, 
nevelik gyermekeinket. Két olyan 
TANÍTÓNŐ-ről van szó csupa 
nagybetűvel, akik szakmailag, em-
berileg kimagaslóan végzik peda-

gógiai munkájukat. Csillogó sze-
mű óvodás gyermekeinkből írni, 
olvasni, számolni tudó kisdiákokat 
faragtak, és belőlünk, szülőkből is,  
hiszen jó néhány  anyukát és apu-
kát is tanítottak közülünk.  Nagyon  
sok  vidám, kellemes emléket őr-
zünk róluk a szívünkben. Kívánjuk  

az elkövetkező években is siker, 
öröm és boldogság vezesse útjukat 
munkában és magánéletben egy-
aránt!
A jó isten áldásával köszönünk  el 
tőlük:

a 4.c osztály diákjai és 
szüleik nevében
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A legjobb hulladék az, ami nincs
Néhány héttel ezelőtt Tamási-
ban is elindult a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés, 
melyről tájékoztattuk a lakos-
ságot. Ennek kapcsán többen 
intéztek lapunkhoz kérdéseket: 
mit és hova gyűjtsenek, ho-
gyan, s főleg: miért? Utánajár-
tunk. 

Sokszor halljuk az örökérvényű 
mondást: az anyag nem vész el, csak 
átalakul. A hulladékok esetében is 
igaz ez, hiszen szelektíven gyűjtve, 
másodnyersanyagként tudják hasz-
nosítani őket. A háztartásokban 
főként különféle termékek és azok 
csomagolása válik hulladékká, ezek 
jó része pedig alkalmas újrahaszno-
sításra, így szelektív gyűjtésükkel 
lehetővé tesszük ismételt feldolgo-
zásukat. Napjainkban a hulladék-
gazdálkodás legfőbb problémája a 
háztartásokban keletkező hulladék 
mennyisége, ide tartozik az intéz-
ményekben, szolgáltatásokban ke-
letkeződő hulladék is. Egy kis oda-
figyeléssel azonban sokat tehetünk 
környezetünkért, az illegális hulla-

déklerakók megelőzéséről nem is 
beszélve.
Gyűjtsünk szelektíven!
Tamásiban évek óta szelektív gyűj-
tőszigetek biztosítják a lakosság szi-
lárd hulladékai számára a válogatott 
gyűjtési lehetőséget, idén áprilistól 
pedig elindult a házhoz menő sze-
lektív hulladékgyűjtés is. A gyűjtés 
igénybevétele nem igényel komo-
lyabb tudást, de annak módja és a 
gyűjthető anyagok köre előre meg-
határozott, városunkban papír-és 
műanyag hulladékok elszállítására 
van lehetőség. A háztartásokban 
keletkező tiszta papír-, illetve cso-
magolási műanyag hulladék elkülö-
nített gyűjtésére a lakosság bármi-
lyen átlátszó zsákot igénybe vehet, 
melybe kizárólag az alábbi hulladé-
kokat lehet gyűjteni:
- papír esetében:  újságpapír, pros-
pektus, irodai papírok, géppapír, 
papírzacskó, kozmetikai és élelmi-
szerek kartondobozai
- műanyag esetében: üdítős, ásvány-
vizes PET palackok, tejes, illetve 
gyümölcsleves dobozok, kozmeti-
kai és tisztítószeres flakonok, tejfö-

lös, joghurtos, margarinos poharak, 
(fém anyagú záró fólia nélkül) fóli-
ák, bevásárlószatyrok, zacskók, fém 
italos (üdítős, sörös) illetve konzer-
ves dobozok. 
A szelektív hulladékok gyűjtése 
2015. évben az alábbi napokon tör-
ténik: amennyiben az Ön lakóhe-

lyén a kommunális hulladék ürítése 
hétfő-csütörtöki napokon történik, 
a szelektív hulladékot az alábbi na-
pokon kérik kihelyezni: június 25., 
július 23., augusztus 20., szeptem-
ber 17., október 29., november 26., 
december 17.
Ha az ürítés kedd-pénteki napokon 
történik, a szelektív hulladékot az 
alábbi napokon helyezhetik ki: jú-
nius 26., július 24., augusztus 21., 
szeptember 18., október 30., nov-
ember 27., december 18. A zsákolt 
újrahasznosított anyagot a szállítási 
napot megelőző este, de legkésőbb 
a megjelölt napon reggel 6 óráig az 
ingatlan elé kell kikészíteni.
A szelektív hulladékot nem öntik 
össze
A lakosság kérdései főleg arra irá-
nyultak, hogy mi értelme a szelektív 
gyűjtőedénybe vinni a hulladékot, 
vagy otthon válogatottan gyűjteni, 
ha saját szemükkel látják, hogy az 
elszállító autó összeönti őket. – A 
látszat csal – kaptuk a választ Lóczi 
Szidóniától, a Biokom Nonprofit 
Kft. munkatársától. – A gyűjtőedé-
nyeket Tamásiban is egy speciális, 

darus autó üríti, amelynek 32 m3-es 
felépítménye kívülről ugyan egyte-
rűnek tűnik, de valójában rekeszes 
megoldású. Ez azt jelenti, hogy egy 
daruval felemelik a gyűjtőedényt, s 
a zárszerkezetet mindig a megfelelő 
rekesz fölött nyitják ki. A járóke-
lők alulról nem látják, hogy min-
dig egy-egy méterrel arrébb halad 
a daru az edénnyel, s persze az sem 
látható, hogy rekeszekre van oszt-
va a konténer. Azt érzékelik, hogy 
ugyanoda ürül a hulladék, ami igaz 
is: ugyanabba a konténerbe, csak 
épp más-más rekeszbe.  
A Biokom Nonprofit Kft. mun-
katársai ezúton is kérik a lakosság 
aktív közreműködését a szelektív 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatban: 
használják a gyűjtőszigeteket, vagy 
vegyék igénybe a házhoz menő 
szelektív gyűjtést. Mindez feltétle-
nül szükséges a saját környezetünk 
tisztasága és élhető jövője érdeké-
ben, valamint azért, hogy unokáink 
számára egy tisztább, élhetőbb, ez-
által értékesebb települést hagyjunk 
örökül. 

Baranyai Adrienn
Véleményem szerint azért fontos, 
mert az így összegyűjtött anya-
gokat újból fel lehet használni, és 
ezzel kíméljük a rendelkezésünk-
re álló, egyre fogyatkozó erőforrás 
készletet, legyen szó akár műanyag 
palackokról, akár papírról, üvegről, 
vagy komposztálható szerves hul-
ladékról. Ma már számtalan lehetőség van arra, hogy ez a 
környezetbarát magatartás egyszerű, sőt, akár egy sétával 
egybekötve élvezetes is legyen. Fontos, hogy igyekezzünk 
a mindennapi életünk során egyre többet tenni azért, hogy 
háztartásunkban ez megvalósuljon, és ebben a szellemben 
„neveljük” családtagjainkat is.

Péter Csaba
Társadalmi munkám során gyak-
ran járok a város különböző pont-
jain, sokat látok és tapasztalok a 
kihelyezett gyűjtőedények kapcsán 
is. Véleményem szerint a szelektív 
hulladékgyűjtés Tamási területén 
megoldott, láthatólag rendezetten 
működik. Fontos téma, és bízom 
abban, hogy mint ahogy a társadalom átalakult tudatos vá-
sárlóvá, úgy alakul át tudatos szemetelővé is. A hulladék és 
annak gyűjtése, vagy felelőtlenül való szétszórása mindig 
releváns témát hoz magával, hiszen sokan úgy érzik, nem 
szemetelnek. Gondolkozzunk el az indián közmondáson: „A 
Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk 
kölcsön”.

Papp Lívia
Pedagógusként és szülőként egy-
aránt elkötelezett vagyok a szelektív 
hulladékgyűjtés mellett. A fogyasz-
tói társadalom káros hozománya a 
mérhetetlen mennyiségű csomago-
lóanyag, mely a vevőket látványos 
megjelenésével vásárlásra ösztönzi. 
Munkám során és gyermekeim 
nevelésénél egyaránt szem előtt tartom a tudatos vásárlást, 
ezzel megszűrve a felesleges hulladék felhalmozását. Már 
kislányaim számára is természetes rutinná vált a hulladék 
megfelelő szétválogatása. Kiemelt jelentőségűnek tartom a 
jövő generációjának ez irányú szemlélet formálását, minden-
napi életükbe való beépülését, csak így biztosítható gyerme-
keink, unokáink egészséges, biztonságos jövője.

Emléklappal mondtak 
köszönetet

A Tamási Nyugdíjasok Egyesülete má-
jusban tartotta éves közgyűlését. 

Az elnökség először rövid kultúr-
műsorral kedveskedett a meghívott 
vendégeknek és a tagságnak: a mű-
sorban az egyesület tagjai szere-
peltek verssel, táncdallal és magyar 
nótával. Pálinkás Klára, a közgyű-
lést levezető elnök köszöntötte a 
meghívott vendégeket: Cseresznyés 
Balázst, a Humánpolitikai Bizott-
ság elnökét, Sztárcsevity Ervinnét, 
a Tolna Megyei Nyugdíjasok Ér-
dekszövetségének kultúrfelelősét, 
valamint az egyesület elnökségét és 
a tagokat. Fenyő Gyuláné beszámolt a 2014-
es évben megvalósított programokról, ismer-
tette a 2014. évi mérleget, valamint a 2015. 
évi munkatervet. Ezután Fellinger Károlyné 
az Ellenőrző Bizottság Elnöke a pénzügyi 
helyzet vizsgálatáról tájékoztatta a tagságot. 

Fenyő Gyuláné emléklappal köszönte meg 
Bánki Erzsébetnek, (operett) Ábel Klárának, 

(vers) és Baloghné Szeledeli Margitnak (ma-
gyar nóta) a területi a megyei és az országos 
versenyeken elért kimagasló (első hely) telje-
sítményt. 
A gyűlés befejeztével szerényen megvendé-
gelték a megjelenteket.  

Kevesebb vagyon elleni 
bűncselekmény történt

A tavalyi évben jelentős mértékben si-
került visszaszorítani a vagyon elleni 
bűncselekményeket a városban, a tes-
ti sértések és garázdaságok számában 
enyhe emelkedés figyelhető meg – de-
rült ki a Tamási Rendőrkapitányság be-
számolójából. 

A Tamási Rendőrkapitányság bűnügyi hely-
zetére évek óta a bűncselekményi struktúra 
viszonylagos változatlansága mellett a bűn-
cselekményszám lassú csökkenése volt a jel-
lemző. 
 – A város vonatkozásában a 2014. évet érté-

kelve a nagyobb lopási értéket eredményező 
betöréses lopások váltottak ki nagyobb vissz-
hangot, azonban fontos kiemelni, hogy soro-
zat jellegű, a település egyes részére koncent-
rálódó olyan cselekmény nem történt, amely 
a lakosságában riadalmat, félelmet keltett 
volna – tudtuk meg dr. Bognár Szilvesztertől, 
a Tamási Rendőrkapitányság vezetőjétől. - A 
regisztrált, kiemelten kezelt bűncselekmények 
közül összességében a vagyon elleni bűncse-
lekmények számában figyelhető meg csökke-
nés, a testi sértések, garázdaságok számában 
viszont emelkedés a 2013-as évhez képest. 

Ezen belül Tamási területén a testi sértések 
száma jelentősen - 13-ról 29-re – emelkedett, 
a garázdaságok száma szintén megugrott, 
8-ról 15-re. Ez a magas szám abból adódik, 
hogy gyakorlatilag a kisebb súlyú rendzavará-
sokat is - amennyiben tettlegességre, erőszak 
alkalmazására kerül sor, és közterületen tör-
ténik a rendbontás – garázdaságként értékeli 
a Bíróság. Ehhez kapcsolódóan magas a testi 
sértések száma is, mert ezekben az esetekben 
szinte minden alkalommal megállapítható a 
garázdaság mellett a könnyű testi sértés vétsé-
ge is. A lopások számában kedvezőbb változás 
látszik, számuk 89-ről 72-re csökkent. E ka-
tegórián belül gépkocsi lopás egyáltalán nem, 
míg zárt gépkocsi feltörés egy esetben történt. 
Szintén kedvezően alakult a lakásbetörés sta-
tisztikája, mely 15 esetről 10 esetre csökkent a 
város területén. Zsarolásra egy esetben került 
sor, a rongálások száma 6-ról 7-re változott, 
jármű önkényes elvétele pedig egy alkalom-
mal történt. 
A kiemelt kategóriába tartozó bűncselekmé-
nyek közül Tamásiban nem történt emberölés, 
halált okozó testi sértés, embercsempészés, 
rablás, kifosztás vagy orgazdaság. 

MEGKÉRDEZTÜK     Ön szerint miért fontos a szelektív hulladékgyűjtés?

A látszat csal: egy konténerbe, de külön 
rekeszekbe történik az ürítés!
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Lezárult a „Határtalan összefogás a Kapos- Koppány völgyében” című pályázat

Példaértékű együttműködés 
valósult meg

A Tamási Pedagógiai Szakszol-
gálat vezetőjétől, Mohainé 
Takács Valériától megtudtuk, 
hogy a pályázatot 2011-ben 
írták a Somogy Megyei Peda-
gógiai Szakszolgálat Tabi Tagin-
tézményével, de forráshiányra 
hivatkozva akkor kiestek a fi-
nanszírozottak köréből. 2014. 
január elejétől azonban 18 hó-
napra megkapták a lehetősé-
get a megvalósításra. E projekt 
keretében került sor a vissza-
jelzések alapján is színvonalas 
zárókonferenciára május 20-
án. 

A közel száz meghívott vendé-
get Porga Ferenc, Tamási polgár-
mestere köszöntötte, ezt követően 
Rákóczi Szilvia előadását hallgat-
hatták meg. A délelőtt folyamán 
Reményi Tamás gyógypedagógus, 
szenzoros, integrációs terapeuta és 
egyetemi oktató előadását élvezhet-
te a közönség „Méhzümmögés és 
dühroham” címmel, majd Durcziné 
Balogh Renáta főigazgató helyet-
tes asszony, a projekt menedzse-
re a pályázatról való beszámolója 
következett. Ebéd után dr. Habil 
Gyarmathy Éva PhD, az MTA 
munkatársának „Sokféleség diag-
nózisok nélkül is” című előadására 
került sor. A nap zárásaként Nagy 
Gabriella, az intézmény kondukto-
ra számolt be az elmúlt tizennyolc 
hónap eredményességéről.
A pályázat keretében intézményünk 
dolgozói sokszínű képzéseken ve-
hettek részt, fejleszthették tudásu-

kat például a családközpontú, kora 
gyermekkori intervenció, vagy az 
utazótanári program elméletével és 
gyakorlatával, pályaválasztással és 
pályaorientációval – folytatta Mo-
hainé Takács Valéria. - Mindezek 
azért fontosak, mert így tovább 
tudjuk bővíteni az intézmény által 
nyújtott szolgáltatások palettáját, 
ezzel is emelve a szakmai munkánk 
színvonalát, és nem utolsó sorban az 
ellátott gyermekek körét. A pályá-
zat keretében lehetőséget tudtunk 
biztosítani más szakemberek to-
vábbképzésére is. Hét képzést tar-
tottunk pedagógusok, védőnők és 
közoktatási vezetők számára. Ter-
mészetesen a gyerekeknek is kínál-
tunk színvonalas programokat.
Fontosnak tartom kiemelni a pályá-
zatunk egyik legfontosabb célkitű-
zését, az eszközkölcsönző létreho-
zását: 11.405.266 forintból inklúzív 
nevelést támogató eszközöket vásá-
roltunk. 
A szakszolgálatnál dolgozó  gyógy-
pedagógusok példa értékű ösz-
szefogással és szakértelemmel va-

lósították meg a családok számára 
oly fontos feladatot, a nehéz sorsú 
gyerekek és családjaik életfeltétele-
inek javítását. A  projekt nagy ívű 
pályát futott be, komoly szakmai 
hátteret felvonultatva. - Lehetősé-
get biztosítottunk az iskolákban, 
óvodákban dolgozó pedagógusok-
nak az inklúzióba való betekintésre, 
tapasztalatszerzésre. Komoly kap-
csolatrendszert alakítottunk ki a 
védőnői hálózattal, mint elsődleges 
jelzőrendszerrel, hogy gyermekeink 
minél korábban megkaphassák  a 
segítséget, és később a társadalom 
teljes értékű polgáraivá válhassanak. 
Fontos lenne kihasználni azokat a 
lehetőségeket, amelyet a szakszol-
gálati rendszer és a benne dolgozó 
gyógypedagógusok nyújtanak, hi-
szen akinek szüksége van a segít-
ségre, annak nagyon kell a kapasz-
kodó, a segítő kéz, amit itt bármikor 
megkaphat, legyen szó szülőről, pe-
dagógusról. A jövőben is szívesen 
részt veszünk városi rendezvénye-
ken, érzékenyítő napokon, tartunk 
teadélutánt a beiskolázásról, vagy 
Baba-Mama klubot. Nagyon szí-
vesen látunk minden érdeklődőt 
intézményünkben és bízom benne, 
hogy kollégáimat is szívesen látják 
a járás összes óvodájában, iskolá-
jában, hiszen mi is a gyerekekért 
vagyunk – összegzett az igazgató 
asszony, majd hozzátette, hogy a 
pályázatban kitűzött célok mind-
egyike maximálisan megvalósult, 
köszönhetően a résztvevő, és az in-
tézményükben dolgozó szakembe-
rek lelkiismeretes munkájának. 

Sikerélmények a 
matekversenyen

A Tamási Általános Iskola évek óta megrendezi a Nemzetközi 
Kenguru Matematikaverseny helyi fordulóját, s tanulói évek óta 
rendszeres résztvevői: az idei tanévben összesen 52 diák indult el 
a versenyen. 

Közülük tizenhárman jutottak be a megye legjobb 24 helyezettje közé, egy 
tanuló pedig országos 11. helyezést ért el. A versenyre való felkészülés sok 
időt igényel, hiszen a diákok minél szebb sikereket szeretnének elérni. 
Akadt is belőlük bőven, íme a legügyesebbek:
Megyei 1., országos 11.: K. Németh Mihály Aba 2.b  Felk.: Balogh Istvánné
1. Kárász Gergő Benjamin 8. b Felkészítő:  Molnár György
4. Gácsi Zalán 6.b Felkészítő:  Hanák Lászlóné
4. Horváth Hajnal Cinka 2.b  Felkészítő: Balogh Istvánné
9. Fazekas Szilárd 5. c Felkészítő: Horváth Károly
10. Engrich Boglárka 3. a  Felkészítő: Marton Beáta
12. Tóth Zsóka 2.b  Felkészítő: Balogh Istvánné
12. Szabó Gábor Máté 2.b  Felkészítő: Balogh Istvánné
12.  Bognár Mátyás 2.d Felkészítő: Pappné Lentner Lilla
17.  Riba Zsófia 6.b  Felkészítő:  Hanák Lászlóné
22.  Csóka Patrik 6.b Felkészítő:  Hanák Lászlóné  
23.  Gergály Blanka 3. d Felkészítő:  Horváthné Szebeni Rita
24. Witzl András 2. b Felkészítő: Balogh Istvánné

Élvonalban a vályis diákok
„A jó szakma felér egy diplomával” szlogen jegyében idén is megrendezték a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt

A Vályi Péter Szakképző Iskolai 
Tagintézmény diákjai közül töb-
ben is eredményesen szerepel-
tek a fordulók során. 

Hauch Zsolt, hegesztő tanuló do-
bogós helyezést ért el, az országos 

döntőben a 3. helyet sikerült meg-
szereznie. - A verseny három részből 
állt, az országos döntőre áprilisban 
került sor. Itt egy alapozó feladatot, 
és mind a négy hegesztési eljárás 
alkalmazásával egy-egy munkada-
rabot kellett elkészíteni. A gyakor-
lati vizsga közben zajlott a szóbeli is 
– mesélte Zsolt. - Izgalmas verseny 
volt, jó élményként gondolok a fel-

készülésekre, a versenyfordulókra és 
az eredményhirdetésre.  A legemlé-
kezetesebb persze a döntő volt, há-
rom napot töltöttünk Esztergom-
ban osztályfőnökünkkel, és még két 
osztálytársammal, akik rajtam kívül 
továbbjutottak a verseny utolsó for-

dulójába. Bár osztálytár-
sak voltunk, különböző 
helyre jártunk gyakorlat-
ra, így részben egymással 
is versenyeznünk kellett. 
Köszönöm szépen felké-
szítő tanáraimnak, Izsó 
Gábornak és Kondor 
Gyulának, oktatómnak, 
Juhász Pálnak, hogy ta-
nítottak, felkészítettek, 
és nekik köszönhetően 
felállhattam a dobogóra, 
hogy átvegyem a 3. he-

lyért járó érmet!
Ugyanezen a versenyen Haszonics 
Tamás, hegesztő tanuló országos 
5. helyezést ért el, Kajtár Márk 
Ádám pedig szintén hegesztőként 
országos 8. helyezett lett. Mindket-
tejük felkészítő tanárai Izsó Gábor 
és Kondor Gyula, valamint Kalász 
Gábor (Ramivo Manufacturing 
Hungary Kft., Tamási) voltak.  

Kőműves Violetta, az iskola élelmi-
szer-és vegyi áru eladó tanulója or-
szágos 5. helyezést ért el szakmájá-
ban. - Fontos volt számomra, hogy 
jól szerepeljek a versenyen. Sokat 
készültem rá, tanultam az elméletet 
folyamatosan, illetve gyakoroltam. 
A verseny első napján még nagyon 
izgultam, aztán kezdtem belejönni. 
A harmadik napon tudtam meg, 

hogy 5. lettem, ami szép eredmény 
egy országos döntőn. Köszönöm 

felkészítő tanáraimnak: Szécsi Be-
átának, Herczeg Gyöngyinek, ok-
tatóimnak: Lovászné Takács And-
reának és Belányi Lászlónénak a 
versenyre való felkészítést, életre 
szóló élmény marad, hogy eljuthat-
tam erre a versenyre.
A Vályi növénytermesztési gépüze-
meltető, gépkarbantartó tanulói a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

által szervezett verseny országos 
döntőjében is jelen voltak. Bugyik 
Bálint országos 6.,Várnagy Balázs 
országos 12. helyen végzett. - Na-
gyon jó volt a verseny, de egyben 

nagyon nehéz is, melyet sok fel-
készülés előzött meg. – mondták 
a fiúk. - Főként az motivált ben-
nünket, ha szép eredményt érünk 
el, akkor mentesülünk a szakmun-
kásvizsga alól. Ez szerencsére így 
is lett! Nagyon szépen köszönjük 
felkészítő tanárunknak, Petrán Ist-
vánnak, gyakorlati oktatóinknak, 
Kántor Istvánnak és Szabó József-

nek a kitartó mun-
kát, és mindent, 
amit értünk tet-
tek! Köszönjük, 
hogy meglátták 
bennünk a lehető-
séget, elhitték, és 
elhitették velünk, 
hogy ott a helyünk 
a legjobbak között. 
A tanulókra mél-
tán büszkék az is-
kola tanárai, okta-
tói: amellett, hogy 
ismét öregbítették 
a Vályi hírnevét, 

eredményeik alapján mindannyian 
mentesültek a teljes szakmai vizsga, 
vagy bizonyos moduljainak teljesí-
tése alól, s jeles bizonyítványt ve-
hetnek át. 
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Jó úton jár a súlyemelő 
utánpótlás Tamásiban

Szombathelyre utaztak a Tamási 
Súlyemelő Egyesület versenyzői 
május 16-án, ahol kölyök I. (8-10 
évesek) és kölyök II. (11-12 évesek) 

korcsoportban 5 tamási versenyző 
indulhatott. - Számukra az év leg-
fontosabb versenyét rendezték a 
vasi megyeszékhelyen – informált 
Bachmann Béla, edző. - A pon-
tozásos szakítás és lökésen kívül 
versenyszám volt a helyből távol-
ugrás és a medicinlabda dobás is, 
az ezekben elért eredmények bele-
számítottak a végső helyezésekbe. 
A bajnokság magas színvonalon 
zajlott két helyszínen, Szerencsen 
és Szombathelyen, ahol összesen 15 
egyesület vett részt 80 indulóval.

Nyugat-magyarországi Tini OB

A Tamási Súlyemelő Egyesület ver-
senyzői:
Kölyök I. 40 kg 1. helyezést ért el: 

Karai Barnabás
   45 kg 1. helyezést ért el: Nyerges 
Barnabás
Különdíjat kapott ebben a korcso-

portban: Nyerges Barna-
bás
Kölyök II. 40 kg 1. helye-
zést ért el: Fenyő Dániel
45 kg 4. helyelyezett Du-
dás Simon
Különdíj: Fenyő Dániel
Leány kölyök II. 44 kg 1 
helyezést ért el: Baranyi 
Dorina 
Ezúton gratulálunk min-
den versenyzőnek! Hama-
rosan ismét versenyeznek 
a tamási súlyemelők: júni-
us 20-án a XI. Ireg Kupán 

indulnak, szurkoljunk nekik! Népszerű az ovisok körében a kosárlabda
Három éve indította el a Tamá-
si Kosárlabda Sport Egyesület 
az ovis kosárlabda foglalkozá-
sokat, melyeket Cseresznyés 
Balázs, az egyesület vezetője 
irányít. 

Szerinte nagyon fontos, hogy a 
gyerekek már 4-5-6 éves korban 
megismerkedhessenek a kosár-
labdával, illetve az alaplépésekkel, 
mozdulatokkal, szabályokkal. - Fő 
célunk, hogy az óvodás korosztályt 
bevezessük a kosárlabda sportághoz 
kapcsolódó játékos-, labdás-koor-
dinációfejlesztésbe. Mindemellett 
fontosnak tarjuk, hogy a foglalko-
zások során olyan szociális maga-
tartásformákra is neveljük a gye-
rekeket, melyek az alapvető társas 
kapcsolatokban is nélkülözhetet-
lenek, például a csapatmunka vagy 
a csapattársak tisztelete.  Átlago-

san 10-12 gyermekkel labdázunk 
foglalkozásonként, nagy részük 
iskolakezdés után csatlakozik az 
U11-es korcsoport edzéseihez, és 
versenyeznek az országos bajnok-
ságban – fogalmazott Cseresznyés 

Balázs. A 2014/2015-ös nevelési 
évben jó hangulatú, játékos kosár-
labda foglalkozásokon vehettek 
részt a gyerekek, amelyek a nyári 
szünet után, ősszel folytatódnak. 

Készül a futballpálya – elkezdődtek a munkálatok
Zajlik a felújítás, munkagépek 
lepték el a tamási futballpálya 
területét. 

Először a 20x40 méteres 
pálya alját szedték fel, a 
helyén hamarosan világí-
tással, palánkkal rendel-
kező műfüves pálya kerül 
kialakításra. A focisták ezt 
a pályát használják majd 
a jövőben az edzések so-
rán, így a téli korai söté-
tedés ezentúl nem okoz 
problémát.  - Amint ezzel 
elkészülnek a kivitelezők, 
nekiállnak a nagy pályá-
nak, mely teljes egészében 
megújul: új termőréteget 
kap öntözőrendszerrel, vízelveze-
téssel, gyepszőnyeggel – tájékozta-

tott Bódog Csaba, egyesületi tag. 
– Nyilván idő kell ahhoz, hogy a 
gyepszőnyeg megerősödjön, emiatt 

úgy tervezzük, hogy az őszi idé-
nyünk mérkőzéseit vidéken játsz-

szuk, s tavasszal kezdhetünk az új 
pályán. Az MLSZ-nél a következő 
pályázatot is benyújtottuk már, egy 

nagy műfüves pályát sze-
retnénk szintén világítás-
sal, valamint felújítani az 
öltöző épületét. A műfüves 
pályának az egyik előnye az, 
hogy elvezeti a vizet, tehát 
nincs sár, így hóban, esőben 
ugyanúgy lehet használni 
bajnoki mérkőzések alkal-
mával is, tehát kímélni tud-
juk a gyepszőnyeges pályát. 
A Tamási Sporttelep - a 
pályázat megvalósítása mi-
att – a Tamási 2009 FC 
egyesületének kezelésébe 
került, akik a felújítás mi-

att lezárták azt, és a lakosság szíves 
megértését kérik. 

Ismét Kerékpárosbarát Település lettünk
55 önkormányzat és 67 munka-
hely képviselői vehették át az 
idei Kerékpárosbarát pályáza-
tok díjait május 22-én, Vácon. 
Az elismeréseket átadó Tasó 
László, a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium közlekedéspo-
litikáért felelős államtitkára 
köszöntőjében kiemelte, hogy 
még soha ennyien nem nyerték 
el vagy újították meg a címet. 

 – A Kerékpárosbarát Település egy 
olyan elismerő cím, amelyet azok a 
települések nyerhetnek el, ahol fog-
lalkoznak a kerékpárosokkal, leg-
főképpen közlekedés témakörben 
– mondta Farkas Ferenc, a Tamási 

MTB Sport Club elnöke. Az érté-
kelés során elsősorban a kerékpá-
ros infrastruktúrát (kerékpárutakat, 
kerékpártárolókat, szervizeket, ke-
rékpáros szolgáltatásokat - pl. köl-
csönző) veszik figyelembe. Tamási 

mindenekelőtt a kerékpárút-hálózat 
fejlesztése kapcsán érdemelte ki ezt a 
címet, de jelentős tényező volt még a 
településen a kerékpáros közlekedés 
mellett a kerékpársport és a kerék-
páros turizmus is.  

Bajnoki döntőn a 
Tamási KC csapata

Felejthetetlen élménynek voltak részesei az U12-es lányok

Néhány lelkes anyukának, támo-
gatónak és Pintér József apukának 
köszönhetően a TAM-BAU Ta-
mási KC 2003-2004-es korosztálya 
Győrbe látogatott a Győri Audi 
ETO - Ferencváros női NB  I-es 
bajnoki döntőre.
A mérkőzés előtti bemutatkozásnál 
a tamási lányok kísérték be a győri 

csapatot, majd a pálya széléről iz-
gulták és szurkolták végig a mecs-
cset.
A döntőt a Ferencváros nyerte meg, 
de lányaink így sem szomorkodtak, 
hiszen az eredményhirdetést köve-
tően hatalmas aláírás vadászattal 
fejezték be a győri kirándulást. 

Edzőtáborral zárnak az U11-es kosarasok
Az U11-es korcso-
portban a 2014-
2015-ös évben 26 
gyerek kosárlabdá-
zott, közülük ketten 
már a nagyobb kor-
osztállyal készültek. 

Az edzéseket a gim-
názium tornatermében 
Breuer-Orbán Károly 
tartotta. - A gyerekek 
két bajnokságban is 
versenyeztek, egyrészt 
az Országos Bajnokság Dél-du-
nántúli régiójában, ahol 30 csapat 
közül a 16. helyen zártak, több pécsi 
és szekszárdi csapatot is megelőzve. 
Emellett még a Szekszárdon meg-
rendezésre kerülő „Nyuszi Kupa” 
sorozatban játszottak, ahol a 16 
csapatos mezőnyben a 6. helyen vé-
geztek.
A gyerekeknek így az idényben 
összesen több mint harminc mér-
kőzésen volt alkalmuk csiszolni 

kosárlabdatudásukat, ami lehetősé-
get adott arra, hogy minden gyerek 
megfelelő mennyiségű játéklehe-
tőséghez jusson. Bár ebben a kor-
osztályban még elsősorban a tech-
nikai képzésen van a hangsúly, az 
eredményességükkel is elégedettek 
lehetnek a Dámocskák, főként úgy, 
hogy teljesen tiszta, a szabályokat 
messzemenőkig betartó játékkal si-
került az erős középmezőnyben vé-
gezniük olyan kosárlabda fellegvá-

rak csapatai ellen, mint 
Pécs, Kaposvár, Paks, 
Dombóvár, Szekszárd 
vagy Bonyhád.
A játékosok közül ki-
emelkedett Tóth Évi 
Kitti, Gácsi Szilárd és 
Ribányi Márton játé-
ka, akik a Nyuszi Kupa 
dobórangsorában a leg-
jobb 10 között végez-
tek. Kiemelendő még 
Szakács Máté, Ribányi 
Lőrinc és Weinreich 

Kristóf, akik több mérkőzésen is 
nagyon jó játékot tudtak produkál-
ni, valamint az a néhány gyermek, 
akik a legszorgalmasabban láto-
gatták az edzéseket: Kovács Bene-
dek, Varga Balázs, Szakács Ábel. A 
csapat a szezon hátralevő részében 
még két kupán vesz részt, majd a 
nyári szünetben egy edzőtáborral 
zárja az idényt – összegzett Breuer-
Orbán Károly. 

Budapesten rendezték az Is-
kolások Súlyemelő Országos 
Bajnokságát fiú-leány, serdü-
lő, ifjúsági és junior korcso-
portokban. 

Horváth Attila Fülöp, a Tamá-
si Koppány SE súlyemelője az 
ifjúsági 69 kilós súlycsoportban 
esélyesként nyert bajnoki címet, 
teljesítménye 108 kg, 122 kg, 
230 kg. A második versenyna-
pon az is kiderült, hogy Fülöp 
lett a bajnokság legjobb ifjúsági 
versenyzője, megérdemelten ve-
hette át a díjat, melyhez ezúton 
is gratulálunk!
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Az éltető víz
A Tamási Általános Iskola ter-
mészettudományos munka-
közössége szervezte meg azt a 
projektnapot, melyen gyakor-
lati és elméleti feladatokat kel-
lett megoldaniuk az iskola felső 
tagozatos tanulóinak.

– A téma a víz volt, a 16 csapat 
tagjainak pedig 16 állomáson kel-

lett helytállniuk, melyeken a vízzel 
kapcsolatos érdekességekkel talál-
kozhattak – tudtuk meg Hanák 
Lászlónétól, a munkaközösség ve-
zetőjétől. - Sor került aszfaltrajzo-
lásra, volt totó, vízi pisztollyal célba 
lövés, vízhordás kanállal, különböző 
interaktív feladatok, és természe-

tesen folyamatosan hangsúlyoz-
tuk a víz fontosságát szervezetünk 
számára. Ezen a napon az aulában 
felállítottunk egy víz automatát is, 
amelyből bárki fogyaszthatott. Ez 
persze rendkívül tetszett a gyere-
keknek, sokan igénybe vették a „víz-
bár” szolgáltatásait. A projektnap-
pal a célunk az volt, hogy felhívjuk a 
tanulók figyelmét a vízfogyasztásra, 

hangsúlyozzuk a víz fontosságát a 
környezetünkben, és arról is beszél-
tünk, hogy hogyan tudjuk a vizeink 
tisztaságát megőrizni. Nagyon jó 
hangulatban zajlott a nap, melynek 
zárásaként a víz szót élőképként je-
lenítették meg a gyerekek. 
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Döntőben a Gyulaj Zrt. csapata
Az országos versenyen Tolna megyét képviselik szeptemberben 

Tizenhat csapat vett részt a 
Regionális STIHL Fakitermelő 
Versenyen május 16-án Nagy-
kanizsán – írja a forestpress.
hu. 

A délnyugat-magyarországi terü-
leti forduló a Zalaerdő Zrt. szer-

vezésében valósult meg. A kezdeti 
reggeli esőzést szerencsére már a 
megnyitót követően felváltotta a 
szárazabb, kevésbé felhős tavaszi 
időjárás, így még nagyobb lelkese-

déssel fogtak hozzá a versenyzők 
a feladatokhoz. A csapatok tag-

jai kombinált gyakorlati verseny, 
kombinált darabolás, gallyazás, 
választékolás, darabolás, hasítás 
és sarangolás versenyszámokban 
mérték össze tudásukat.

Az összesített pontszám alapján a ti-
zenhat csapatból hat jutott be a 2015 
szeptemberében tartandó budapesti 
döntőbe, a Gyulaj Zrt. csapata a 
SEFAG Zrt. mögött másodikként, 
képviselve ezzel Tolna megyét. 

Tamási 700 éve, 700 étele
„Nevenincs” kiadvány szer-
kesztésébe kezdett meg Örmé-
nyi János által. Tamási alapí-
tásának 700 éves évfordulója 
kapcsán gyűjti össze az itt élők 
kedvenc ételeit, a levesektől 
kezdve a sülteken át egészen a 
süteményekig.

 – Várjuk a régi, ma már szinte 

elfeledett népi ételeket is, hogy 
megőrizhessük az utókornak. Nem 
szeretnénk elmaradni a város korá-
tól, így a cél nem kevés: 700 recept 
összegyűjtése. Ehhez kérnénk a 
Tamási Táj Olvasóinak segítségét: 
juttassák el nekünk a saját, vagy a 
család kedvenc ételének leírását, 
az anyaghányadtól az elkészítésig. 
Külön értéket adna, ha a recepthez 

valamilyen rövid, érdekes történet 
is kapcsolódna. A könyvben szeret-
nénk szerepeltetni az „adományozó” 
nevét és fotóját is, melynek elkészí-
tését, és a receptek gépelését ma-
gunkra vállaljuk. Mivel még nincs 
neve a könyvnek, ezért névadót 
is keresünk, akinek a jutalma egy 
tiszteletpéldány lesz. A tervezett 
sorozat első kötetét a július végi fő-

zőversenyre kívánjuk megjelentetni, 
hiszen reményeink szerint az össze-
gyűlő 700 recept nem fér majd bele 
egyetlen könyvbe. Nagyon bízunk 
abban, hogy a könyvsorozat gon-
dolata megmozgatja a tamásiakat, s 
olyan sokszínű lesz a beküldők listá-
ja, mint a 700 különböző recept. A 
legmerészebb elképzelésünk szerint 
már a júliusi főzőversenyre kijön a 

nyomdából a tamásiak, a mi közös 
első szakácskönyvünk - mondta lel-
kesen János.
A recepteket az ormenyijanos@
gmail.com e-mail címre várja, 
vagy keressék őt telefonon a +36-
30/271-1079-es számon. Egyúttal 
várja a nagy, közös munkában szíve-
sen közreműködők jelentkezését is!

Bendegúz Tudásbajnokság
A Tamási Általános Iskola ta-
nulói közül idén is többen ne-
veztek erre a színvonalas le-
velező versenyre, amely több 
tantárgyból is lehetőséget 
nyújtott a diákoknak tudásuk 
elmélyítésére. 

A verseny hat fordulós volt, a leg-
jobb megoldásokat beküldők ápri-
lisban megyei versenyen mérhet-
ték össze tudásukat.

A legeredményesebb megyei he-
lyezettek:
Irodalom, szövegértés tantárgyból: 
Soós Patrícia (4.a)  II. hely. Felké-
szítő tanító: Sutusné Grill Anna.
Magyar nyelv tantárgyból: Szabó 
Erika Zsófia (4.b)  V. hely, Gyar-

mati Kristóf (4.b) VII. hely, felké-
szítő tanító: Molnárné Németh 
Erika.
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