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Kop-Ka segítség
Idén is meghívást kapott újságunk a Kop-Ka Zrt. karácsonyi segély-
ajándékcsomagjainak átadására a 3. sz. Bokréta Szupermarket üz-
letébe.

A vállalat hagyományosan segíti az ellátási körzetébe tartozó nagy-
családosokat, akiknek kiválasztásában a Tamási Környéke Szociális 
Központ Családsegítő Szolgálata működik közre évről évre. December 
22-én délelőtt Belányi Lászlóné üzletvezető, Viola Szabolcs, a Kop-
Ka Zrt. kereskedelmi vezetője, valamint Szilárd Zoltán, a Ko-Cipó-
Ka üzemvezetője adták a családok képviselőinek a gyerekeknek szánt 
könyvekből, valamint a családok számára fontos tartós élelmiszerekből, 
a hagyományos karácsonyi eledelekből összeállított csomagokat.

Óév búcsúztató, új év köszöntő 
Városi szilveszter a Kossuth téren

Enyhén csípős időjárás, tiszta ég-
bolt várta a város azon lakóit, akik 
együtt kívántak búcsút venni a 
2011-es esztendőtől, és hogy kö-
szönteni 2012-t. 

Néhány perccel éjfél előtt Széles 
András alpolgármester köszöntőjét 
követően Horváth Zsolt műsorve-
zetővel közösen máglyára dobta az 
óévet jelképező szalmabábut. Éj-
félkor a Himnusz elhangzása után 
látványos tűzijáték szórakoztatta a 
szilveszterezőket.

A Tourinform Iroda 
címe és elérhetősége megváltozott

Cím: 7090 Tamási, Hársfa u. 3.
Telefon: 06-74-898-105

E-mail: tamasi@tourinform.hu
Nyitva tartás:  hétfőtől péntekig 9.00-17.00

Elhunyt Könnyü Lászlóné 
Kilencvenkilenc évig élt

December 7-én érkezett Tamásiba 
a szomorú üzenet, hogy elhunyt 
Könnyü Lászlóné, Erzsike néni.   
A könyvtár névadójának, Könnyü 
László özvegyének halálával vá-
rosunk irodalmi, kulturális életé-
nek egyik kiemelkedő támogató-
ját veszítette el. 

December 12-én, 99. születésnap-
ján a St. Louis-i katolikus temp-
lomban tartott szentmisén vettek 
tőle örök búcsút a családtagok. 
Ribányi József polgármester a hoz-
zátartozóknak küldött részvétnyil-
vánításában tolmácsolta a képvise-
lő-testület és a város lakosságának 
együttérzését.

Könnyü Lászlóné, született 
Gelencsér Erzsébet a ma Hor-
vátországhoz tartozó Tuhovecben 
született. Gyermekkorát szülő-
helyén töltötte, majd az Osztrák-
Magyar Monarchia szétesése után 
az anyaországba költözött család-
jával. Felsőkereskedelmi iskolában 
érettségizett, majd idősebb bátyja 
segítségével a vasvári, illetve a ta-
mási Királyi Közjegyzői Hivatal-
ban dolgozott. Könnyü Lászlóval 

1936-ban kötött házasságot. 1940-
ben Jászberényben magániskolát 
nyitott, ahol gyors- és gépírást ta-
nított 1943-ig. A világháború befe-
jezésekor Ausztriában tartózkodott, 
ahonnan 1949-ben az Egyesült 
Államokba vándorolt ki a család. A 
Missouri állambeli Saint Louisban 
telepedtek le.  Kezdetben bankhi-
vatali könyvelőként, majd 1975-ig, 
nyugalomba vonulásáig az US Air 
Force Térképészeti Intézetének 
pénzügyi hivatalában dolgozott. 
Az Amerikai Egyesült Államokban 
férjével együtt sokat tett a magyar 
kultúra megismertetéséért, magyar 
ünnepek szervezésével erősítette az 
emigrációban élő magyarok össze-
tartozását. Segített a Magyar Tele-
víziónak az 1848-as forradalom és 
szabadságharc amerikai emlékeinek 
felkutatásában és az ottani Kos-
suth-relikviák közkinccsé tételében. 
Könnyü László halála után értékes 
könyvritkaságokat juttatott el az 
Országos Széchenyi Könyvtárnak 
és a tamási városi könyvtárnak. A 
Tamási Galéria gyűjteményét híres 
mesterek olajképeivel gazdagította. 
1997-ben alapítványt hozott létre a 

könyvtári, illetve a művészeti pályá-
ra készülő tamási fiatalok megsegí-
tésére. Adományaival rendszeresen 
támogatta a férjéről elnevezett vá-
rosi könyvtárat. 1996-ban Tamási 
Város Önkormányzata Pro Urbe 
Tamási kitüntetést adományozott 
számára. 

(Forrás: Könnyü László Városi 
Könyvtár helyismeretei gyűjteménye; 
Tamási Tabló)

könyvtárosok
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A polgármester válaszol
Tornacsarnok a Würtz Iskolában - Csatornapályázat

Az idei utolsó testületi ülés is 
bővelkedett új információkban, 
amelyek javarészt az első napiren-
di pont tárgyalása során, a képvi-
selői kérdésekre adott polgármes-
teri válaszokban hangzottak el. 
Ribányi Józsefet a válaszai kifejté-
sére kértük.

•  2012. szeptember 1-jére való-
ban lesz tornacsarnoka a Würtz 
Ádám Általános Iskolának?

 – Igen, de ehhez vissza kell men-
nünk kicsit az időben. 2007-ben 
pályázatot nyújtottunk be az iskola 
fejlesztésére, s majdnem a maximá-
lisan elnyerhető 1,2 milliárd forin-
tot kaptuk meg. Ennek a maximális 
elhozatalnak a feltétele volt, hogy a 
beruházásban szerepelni kellett egy 
középiskolának és egy kollégium-
nak. Ezért valósult meg a Béri Ba-
logh Ádám Gimnázium aulája, újult 
meg a kollégiuma. A támogatási ke-
retbe viszont már nem fért bele egy 
sportcsarnok, ami az általános isko-
lának régi hiányossága volt. A jelen-
legi kormány lehetőséget biztosít a 
törvényességi kereteken belül, hogy 

a vállalatok társasági adójukkal va-
lamely látványsportágat támogassa-
nak, például a kézilabdát.  A cégek 
tehát nem a központi költségvetés-
be fizetik be a társasági adójukat, 
hanem az adott sportági szövetség 
által támogatott klubok pályázata-
ira, a projektek megvalósítására. A 

Tamási Kézilabda Klub pályázatot 
nyújtott be a Magyar Kézilabda 
Szövetséghez egy sportcsarnok épí-
tésére. A tamási klub megkereste 
azokat az adóbefizető cégeket, akik 
hajlandóak voltak a szövetség ál-
tal elkülönített számlára befizetni 
adójukat. Három cégről van szó, 
amelyek közül az egyik 90%-ban 
lefinanszírozta a szükséges össze-
get. Az ügyek sikeres intézésében 
döntő érdeme volt Lakatos Sándor 
képviselő úrnak. Nagyon örülök 
annak is, hogy a közbeszerzési el-
járást sikerült még 2011-ben kiírni, 
amelyben február végén győztest is 
tudunk hirdetni. A 30%-os önerő 
fedezete a volt zeneiskola lesz, ame-
lyet kivitelező cég fog megkapni. 

Reményeink szerint a tavasz folya-
mán elkezdődhet a 400-450 milliós 
beruházás, amelyre már több mint 
300 millió társasági adó érkezett a 
már említett elkülönített szövetsé-
gi számlára, így szeptember 1-jén 
már birtokukba vehetik a tanulók 
és a sportolók az új csarnokot. Az 

országban mi va-
gyunk az elsők, akik 
ilyen nagy összeget 
ilyen gyorsan ösz-
szegyűjtöttek, s 
eleget teszünk az 
egyéb kritériu-
moknak is. Ezzel a 
város egy újabb, de 
már sok évtizedes 
adósságát, hiányos-
ságát sikerül meg-
oldanunk.
•  E l h a n g z o t t , 

hogy nyert a csa-
tornapályázat is. 
Mi tudhatunk a 
részletekről?

 – A csatorna-
hálózat kiépítése 
szintén régóta van 
porodon. A napok-
ban kaptuk meg a 
hivatalos értesítést 
arról, hogy a pályá-
zatot megnyertük, 
de az idei keret 
kimerülése miatt 

tartalék listára tettek bennünket. 
Utána járva az ügynek megtudtuk, 
hogy több hozzánk hasonló telepü-
lés van, s 2012-ben a csatornaépí-
tési keret feltöltése után köthetjük 
meg a támogatási szerződést, de a 
jelenleginél jobb feltételekkel, hisz 
kevesebb önerőre lesz szükségünk. 
A beruházással megvalósul a város 
100%-os csatornázottsága. 

- Előrelépés történt a kerékpárút 
pályázatokban is. Hogyan alakul a 
tervezett városon belüli hálózat ki-
alakítása?

- Van egy általunk építtetett Pári 
és a 65-ös út, a Koppány híd közöt-
ti 5,8 km-es, valamint a Regöly ál-
tal Adorjánig elkészült kerékpárút, 
valamint egy megkezdett rácvölgyi 

szakaszunk, de ezek összeköttetése 
hiányzik, szeretnék az ezeket össze-
kötő hálózatot is kialakítani. 
•  Miért áll már hónapok óta a 

rácvölgyi szakasz kivitelezése?
 – Azért mert a Matáv egy oszlo-

pát csak nemrég sikerült áthelyez-
tetnünk. Ezen gond elhárultával 
januárban megkezdődhet a beru-
házás, az út kialakítása, valamint a 
patakmeder kotrása. Kerékpárút a 
borkombináti feljárótól a Vágóhíd 
utcáig épül. Nemrég egy újabb si-
keres kerékpáros pályázatról kap-
tunk értesítést, amely 200 millió 
forintból, önerő nélkül valósul meg. 
Ennek kiindulópontja a már em-
lített Koppány-híd másik oldala, 
s a bal parton halad a gyaloghídig, 
majd ott áttér a másik oldalra, vé-
gül felcsatlakozik az regölyi kerék-
párút adorjáni végéhez. Beadtunk 
egy DDOP-s pályázatot, amelyhez 
10% önerőt kell nyerés esetén hoz-
zátenni. Ez a volt laktanyától indul 
a 61-es mentén a Gonozdi-patakig, 
majd annak töltésén, át a Koppá-
nyon át csatlakozik a Tamási-Pári 
szakaszba. Ezzel a miklósváriak, az 
üdülőtelepen nyaralók is könnyen 
és gyorsan eljutnak a város másik 
területére. A tavasszal épülő rácvöl-
gyi kerékpárutat a Szarkahegyen át 
a gyaloghídnál kötnénk be az ador-
jáni szakaszba. Ezzel 18-20 km-es 
összekapcsolt kerékpárút hálózat 
valósul meg. 
•  A Bioweg Kft. Fornádon lé-

tesítendő üzemével kapcsolatban 
az hangzott el, hogy a Gyulaj Zrt. 
csak egy évre kötött szerződést a 
Pécsi Hőerőművel, mert 2013-tól 
a biogáz üzem fogja felhasználni 
az itt kitermelt fát. Hol tart a be-
ruházás előkészítése?

 – Már többször nyilatkoztam e 
témában, hogy a kft. a 3 milliárdos 
beruházásához 1 milliárd forint tá-
mogatást nyert el, erről a hivatalos 
értesítést 2011 januárjában meg-
kapta, s a támogatási szerződés 
aláírására várnak. Az elhúzódás oka 
részben a pályázati rendszer las-
súsága, másrészt az, hogy az állam 
még nem határozta meg az áram-

átvételi tarifákat, vagyis a cég nem 
tudja, hogy mennyiért tudja értéke-
síteni az általa megtermelt energiát, 
amely természetesen befolyásolja 
a hitelező bankkal megkötendő 
szerződését is. A kft. eltökélt ab-
ban, hogy a beruházását tavasszal, 
nyár elején megkezdje, s 2013-tól 
már üzemelje, melyhez szükséges a 
Gyulaj Zrt. által kitermelt fameny-
nyiség is.
•  A decemberi testületi ülése-

ken minden évben döntenek szá-
mos következő évi tarifáról, így a 
hulladékkezelési díjakról. Most 
a Biokom Kft. anyagát levették a 
napirendről. Miért nem sikerült a 
szemétszállítási díjakban dönteni?

 – Az illetékes bizottságunk nem 
tudta érdemben megtárgyalni a 
Biokom Kft. által beterjesztett 
anyagot. A kft. két verziót tett elénk, 
az egyik szerint a közeljövőben 
megnyíló, s a kft. által üzemeltetett 
hulladékudvar költségei beépülnek 
a szemétszállítási tarifákba, a másik 
szerint külön kell fizetni az udvarra 
beszállított mennyiség után. Ezek 
számszaki részében láttak a bizott-
sági tagok hibákat, s kértek a cégtől 
további kiegészítéseket, de ezeket 
nem kapták meg időre, így kényte-
lenek voltunk ezt a napirendi pon-
tot a januári testületi ülésre áttenni. 

2012-ben új hulladékgazdálkodá-
si törvény fog megszületni, s a mi 
szerződésünk is lejár a Biokommal. 
Ezek a tények lehetőséget terem-
tenek számunkra arra, hogy mi 
magunk gondoskodhatunk a város-
unkban keletkező hulladék kezelé-
séről.
•  Polgármester úr, köszönjük, 

hogy most és az év során az újság 
rendelkezésére állt. Sikerekben 
gazdag, boldog új esztendőt kívá-
nunk!

 – Köszönöm ezúttal is a lehe-
tőséget. A Tamási Táj valamennyi 
olvasójának nagyon boldog, a ma-
gán-, illetve a munkahelyi életben 
eredményes új esztendőt kívánunk, 
amelyhez reményeim szerint ön-
kormányzatunk is hozzájárul majd.

Touri

Tisztelt Tamási Lakosok!
Tamási Város Önkormányzata tájékoztatja önöket, hogy a Tamási Vá-
ros Önkormányzati Képviselő-testületének képviselői 2012. január 
hónapban az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást a Tamási Városi 
Polgármesteri Hivatal 35. számú irodájában (7090 Tamási, Szabadság 
u. 46-48.).

Január 5. (csütörtök) 10.00-11.00   Szijártó László
Január 12. (csütörtök) 10.00-11.00 Lakatos Sándor
Január 19. (csütörtök) 10.00-11.00 Dr. Bujtás István
Január 26. (csütörtök) 10.00-11.00 Szabóné Zsubori Emőke
Február 2. (csütörtök) 10.00-11.00 Ribányi Péter És Pécsi Gábor 
Február 9. (csütörtök) 10.00-11.00 Miskolczi Zoltánné 

Tamási Város Önkormányzata

Testületi ülésen történt
Közmeghallgatás - Művelődési Központ új vezetője

December 28-án került sor a kép-
viselő-testület 2011. évi utolsó 
munkaterv szerinti ülésére a Vá-
rosháza dísztermében.

Az előző időszak óta történt fon-
tosabb intézkedésekről, közéleti 
eseményekről, illetve a testületi 
döntések végrehajtásáról adott pol-
gármesteri tájékoztatót követően 
a civil szervezetek önkormányzati 
támogatását tárgyalták meg a kép-
viselők. Az írásbeli tájékoztatóból 
kiderült, hogy 5,6 millió forint tá-
mogatást ítélt oda az önkormány-
zat 22 szervezetnek. Elfogadta a 
testület az önkormányzat 2012. 
évi munkatervét. E szerint a ja-
nuári testületin fogják tárgyalni 
többek közt a helyi köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények alapját 
képező kiemelt célok meghatározá-
sát. Berkesné Imre Erika, a Városi 

Művelődési Központ megbízott 
igazgatója számolt be a 2011. évi 
városi nagyrendezvényekről. Elfo-
gadták a képviselők a TONIEPSZ 
alapító okiratának, illetve az önkor-
mányzat 2011. évi költségvetésének 
4. számú módosítását, az ivóvíz- és 
csatornaszolgáltatás 2012-es dí-
jának megállapításáról szóló ren-
deletet, valamint a helyi adókról 
szóló korábbi önkormányzati ren-
deleteket. Lekerült a napirendről a 
hulladékkezelési közszolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendelet mó-
dosítása, mert a szolgáltatást végző 
Biokom Kft.-vel további egyezteté-
sek szükségesek. A IX. pontban az 
önkormányzat szervezeti és mű-
ködési szabályzatát, míg a követ-
kezőben a Tamási Városkörnyéki 
Önkormányzatok Közoktatási Tár-
sulásának társulási megállapodását 
módosították.

Zárt ülésen döntöttek a Városi 
Művelődési Központ intézmény-
vezetői pályázatáról, s 2012. janu-
ár 1-jétől öt évre Csapó Györgyöt 
bízták meg a feladatokkal. Végül jó-
váhagytak egy feladatellátási szer-
ződést, valamint egy cégalapítással 
kapcsolatos szándéknyilatkozatot, 
valamint megtárgyaltak egy pénz-
ügyi témát és egy ingatlanértéke-
sítést.

A képviselő-testületi ülést köve-
tően közmeghallgatást tartottak. 
A csekély számú érdeklődő hosszú 
listával érkezett. Volt, aki a szom-
szédjával évek óta tartó vita miatt 
emelt szót, volt, aki az utak, járdák 
állapotát kifogásolta, voltak, akik a 
beruházásokról, az adókról, a város 
pénzügyi helyzetéről érdeklődtek. 
A kérdésekre, felvetésekre Ribányi 
József és a képviselő-testület tagjai 
adtak választ.

Ivóvíz- és csatornaszolgáltatás
  Ivóvíz (m3)  Csatornaszolgáltatás (m3)
Lakossági  254 Ft+ÁFA  230 Ft+ ÁFA
Közületi  427 Ft+ÁFA  504 Ft+ÁFA

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz alapdíja 
161 Ft+ÁFA/ingatlan/hó. 
A csatornaszolgáltatásba bekötött ingatlanok alapdíja 
199 Ft+ÁFA/ingatlan/hó.
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Advent a Hársfában
December 11-én Fülöp Margit, a 
Hársfa panzió tulajdonosa, csa-
ládtagjai és segítői egy meghitt, 
ugyanakkor vidám adventi ünnep-
ségre hívták meg a város lakóit. 

A szálláshely kertjében betlehemi 
műsort adtak az óvodások, de volt 
arcfestés, körhinta is. A házigazdák 
étellel és itallal is megvendégelték a 
látogatókat, akik immáron 5. alka-
lommal vehettek részt a karácsony-
váró rendezvényen.

Köszönet illeti a rendezőket, akik 
évről évre felvállalják e színvonalas 
és hangulatos kerti délután meg-
szervezését.

Kettőmilliárd felett
Zárszámadás a Tam-Bau Kft.-nél

December utolsó napjaiban – 
részben a hidegre váltó időjárás, 
részben a szabadságolások miatt 
– az építőipari cégek leállnak. A 
Tam-Bau Kft.-nél régi hagyo-
mány, hogy a jól megérdemelt pi-
henésre menetel előtt értékelik az 
esztendőt, s előretekintenek a kö-
vetkező évre. Amolyan zárszám-
adást készítenek.

December 19-én a telephely kö-
zelében, az innovációs központ 
nagytermében gyűltek össze a cég 
dolgozói, akik közül sokan itt lát-
ták újra egymást, hisz év közben az 
ország különböző munkaterületein 
dolgoztak.

Kólya József ügyvezető igazgató 
évértékelőjében többek közt el-
mondta, hogy a kft. 2011-es nettó 
árbevétele meghaladta a 2 milliárd 
forintot. (A cég 17 éve alakult előd-
jének első éves forgalma 8 millió Ft 
volt.) A töretlen fejlődés, amely a 
Tam-Bau Kft. állandó jellemzője, 
három alappillérre, a három üzlet-
ágra támaszkodik. Ezen belül is az 
építőmesteri üzletágra, amely a be-
vételek felét hozta, s ahol a fejlődés 
16%-os volt. A nehézgépes üzletág 
megháromszorozta teljesítményét, 
amelyben a dolgozók megfeszített 
teljesítményén felül közrejátszott 
a 2010-es esztendőnél kegyesebb 
időjárás is. A kereskedelmi üzletág 
idén is hozta a tőle elvárt eredmé-
nyeket, amelynek mindig határt 
szab a térség építőanyag igénye. 
Nem elhanyagolhatóak a „perifé-
rikus” területek árbevételei, így a 
transzportbetongyártásé, valamint 
a még újnak számító előregyártó 
üzemé.

A folyamatos műszaki, technikai 
és szervezési fejlesztéseken túl ter-
mészetesen meghatározó az emberi 
munkavégzés is. A zárszámadás jó 
alkalom a legjobb dolgozók elis-

merésére, amely szintén hagyo-
mány már az év végi ünnepségen. 
A cégvezető kiemelte, hogy sikerült 
egy jó kollektívát összekovácsolni, 
ahonnét a dolgozók nem kívánnak 
elmenni, kicsi a fluktuáció. A cégnél 
Kóczián János gépkezelő és Kóczi-
án Jánosné a kereskedelmi ágazat 
dolgozója 15 éves törzsgárdatagsá-

gáért vehetet át jutalmat. 10 éveset 
kapott Iván Pál gépkocsivezető, 
Klemencz István kisgépraktáros 
és Mohai Károly, az építőmesteri 
üzletág vezetője. A dolgozók sza-
vazatai alapján megválasztották 
az egyes szakterületek legkiválóbb 
dolgozóit is. Az építőkiszolgáló 
területen Pelcz Ferenc, a gépko-
csivezetők között Turbók János, a 
gépkezelők között Németh László, 
míg a kereskedelmi munkatársak 
között Herr Adél kapta a legtöbb 
voksok. Az összes szakterület egye-

sített szavazata alapján a Tam-Bau 
Kft. „év dolgozója” Mátyás Zoltán-
né gazdasági vezető lett. A jubilálók 
és a kitüntetettek ajándékcsomagot 
és pénzjutalmat vehettek át a cég-
vezetőtől. A köszönőszavakból a 
dolgozókon kívül kijutott azoknak 
a partnereknek, alvállalkozóknak 
is, akik közreműködtek a kft. idei 

eredményes tevékenységében.
Kólya József optimistán tekintett 

a következő esztendő elé, amely 
szintén nem ígérkezik könnyűnek, 
de a kollektíva tapasztalata, a piacon 
kivívott elismertsége és a minőségi 
munka iránti elkötelezettsége ga-
ranciát nyújt a 2012-es esztendőre 
is. 

Az év értékelőt követően került 
sor a vadpörkölt elfogyasztására, s 
természetesen a torkok sem marad-
tak szárazak. 

ÖJ

Karácsonyi szeretetcsomagok
561 édességet, kakaót, teát, valamint a Tamási Húsüzem jóvoltából szele-

telt sonkát is tartalmazó csomagokat a Kop-Ka Zrt. 3. sz. Bokréta Szuper-
market dolgozói állították össze és a képviselő-testület tagjai, a polgármes-
teri hivatal megbízottai, valamint a Tamási Nyugdíjas Egyesület aktivistái 
juttatták el a város 75 év feletti lakóinak az ünnepek előtt. 

A Polgármesteri Hivatal Műszaki 
Osztályának hírei

 December hónap folyamán a közmunkaprogram keretében folytatódott 
Fornádpusztán a leendő kertészet bekerítése, Kecsegén és Fornádon a köz-
területi munkálatok, a borkombinát felé vezető út mentén pedig a favágás. 
A Rácvölgy és Újvárhegy közti betonút mentén, illetve a szemcsepusztai 
kútház áramellátását biztosító légvezeték környezetében lombkoronanyesést 
végeztek a közmunkások. Zajlott a falevelek szállítása, de a nagy mennyiségű 
lehullott lombot még nem sikerült mindenhonnan elvitetni. A hónap elején 
elvégezték a járművek téli felkészítését, a hideg napokon pedig a szükségessé 
vált síkosságmentesítést. Befejeződött a regölyi kerékpárút mentén a több 
ezer cserje elültetése is.

Felhívjuk a lakosok figyelmét a következőkre:

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 25/2011. (XII. 5.) számú 
rendeletével módosította a 12/2004.(VI. 6.) számú, a fizető parkolás rendjé-
ről és díjáról szóló önkormányzati rendeletét. A módosítás rendelkezik arról, 
hogy a polgármesteri hivatal udvarán, valamit a könyvtár és a művelődési ház 
közös udvarában parkolni csak engedéllyel lehet. Az engedéllyel rendelke-
zők körét az önkormányzati rendelet szabályozza. A rendelet megtalálható a 
www.tamasi.hu honlapon.

A város területén nagyon sok helyen találkozunk olyan gépkocsi-behajtó-
nak épített, a csapadékvíz-elvezető árkok felett átvezető „hidakkal”, melyek 
nem megfelelőek valamilyen szempontból. Tipikus hiba, hogy az átereszek 
folyási fenékszintje rosszul van meghatározva, az átfolyási keresztmetszet 
túl kicsi, esetleg a tisztíthatóság nem megoldott, vagy túl hosszú a lefedett 
szakasz. Közterületen létesített gépkocsibejáró építéséhez, illetve minden 
egyéb, a közterület bontásával, burkolásával stb. járó építési tevékenységhez a 
Polgármesteri Hivatal műszaki osztályának hozzájárulása szükséges, illetve a 
munkálatok megkezdéséhez közterület-bontási engedélyt kell kérni Tamási 
Város Jegyzőjétől. Kérjük ezért a lakosságot, hogy minden közterületen ter-
vezett építés megkezdése előtt egyeztessenek a Polgármesteri Hivatal mű-
szaki osztályán. Az engedély nélkül készült, műszakilag nem megfelelően 
kialakított építményeket a műszaki osztály szükség esetén elbontatja.

Tamási Város Polgármesteri Hivatal Műszaki osztályának dolgozói meg-
köszönik a város lakóinak a hivatal munkájában való közreműködésüket. A 
jövő évben is várjuk a lakosság közterülettel, városüzemeltetéssel kapcsolatos 
bejelentéseit. Továbbra is törekedni fogunk a problémák mielőbbi megoldá-
sára. Békés, boldog új évet kíván a város minden lakójának a Polgármesteri 
Hivatal műszaki osztálya!

Postai díjak 2012. január 1-jétől (kivonat)
Levél    Nem elsőbbségi  Elsőbbségi
Szabvány méretű 30 g-ig  105 Ft   130 Ft
Egyéb 50 g-ig   140 Ft   180 Ft
100 g-ig   185 Ft   230 Ft
250 g-ig   225 Ft   290 Ft
Levelezőlap   80 Ft   105 Ft
Egyéb szolgáltatások (alapdíjon felül
Ajánlott: 240 Ft
Tértivevény:  155 Ft
Saját kézbe: 220 Ft
Pénz   Postautalvány  Gyorsutalvány
10000 Ft  495 Ft   2795 Ft
30000 Ft  860 Ft   3160 Ft
Postacsomag   0-20 kg-ig
Standard   1115 Ft
Nem standard   1670 Ft 
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Haza a múltban 85.

Egy világhírű vendéglős
Láng György tamási emlékei

Azt gondolhatnánk, hogy nincs 
olyan tamási kötődésű híres em-
ber, akit ne tartana számon a város 
köztudata, minduntalan kiderül 
azonban ennek ellenkezője. 

Az alig fél éve, tavaly nyáron 86 
éves korában elhunyt Láng György, 
Amerikában élt neves vendéglá-
tó-ipari szakember Terítéken az 
életem című, 1999-ben magyarul 
is megjelent életrajzi könyvéből 
(20-21, 29-30. oldal) kiderül, hogy 
édesanyja Tamásiban született, 
nagyapja pedig a tamási zsidó hit-
község kántora volt. Bár ő maga 
családjával Székesfehérváron élt, 
Éva nevű unokatestvérének családja 
Tamásiban maradt. Idézet a könyv-
ből: „Egy másik alkalommal, ami-
kor a vakációt Évi szülővárosában, 
Tamásiban töltöttem, egyszerűen 
képtelenek voltunk időben kimász-
ni az uszoda vizéből, hogy az itt is 
pontosan délben feltálalt ebédhez 
hazaérkezzünk. Jó félórás késéssel, 
ám a lehető legártatlanabb képpel 
állítottunk be. 

(…) – A papa iszonyúan dühös 
rátok!

Már nem emlékszem, melyikünk-
nek jutott eszébe a botrányos ma-
gyarázat.

– Mi igazán folyton néztük a to-
ronyórát, és pont tíz perccel dél 
előtt el is indultunk. Csak az utol-
só pillanatban vettük észre, hogy a 
nagymutatón egy hatalmas fekete 
madár ül, az nem engedte tovább a 
mutatót.

Az a legfurább, hogy nemrég, 
amikor Tamásiban jártam, Évivel 
egy hatalmas, fekete madarat fedez-
tünk fel a toronyóra nagymutatóján, 
és egyszerre jegyeztük meg, hogy ez 
biztosan annak a madárnak az iva-
déka, amelyik kihúzott minket a 
pácból.”

Tamási nagyapjára így emléke-
zett: „Anyai nagyapám viszont, 
Láng Ignác (akinek a nevét felvet-
tem a háború után) igazi bölcs volt, 
valódi bibliai jelenség, rabbija és 
kántora Tamásiban a mintegy száz 
családból álló hitközségnek. Hadd 
bizonyítsam egy történettel, hogy 
az igazán bölcs rabbi a legkevésbé 
ortodox módon is képes megtalál-
ni a megfelelő megoldást minden 
problémára.

Évi unokahúgom olyan osztályba 
járt, ahol ő volt az egyetlen zsidó. 
Mivel a hittanórákon nem volt hová 
mennie, a leghátsó padban üldögélt 
csendesen. Az óra végén azonban 
nemegyszer előfordult, hogy a pap-
tanár rámutatott és elharsogta: – A 
te pereputtyod feszítette meg Jézus 
Krisztust! – A szünetben persze a 
többi gyerek mind Évit csúfolta, 
nyaggatta, szidalmazta egészen be-
csengetésig.

Egy ilyen eset után Évi elfutott 
Ignác nagyapához, és sírva kért tőle 
segítséget. Nagyapa először megvi-
gasztalta, aztán kitanította, mitévő 
legyen, ha legközelebb ilyesmi tör-
ténik.

Alig egy héttel később megismét-

lődött a jelenet, a pap megint rábő-
dült Évire: »A te pereputtyod fe-
szítette meg Jézus Krisztust!« Mire 
a tizenkét éves Évi kihúzta magát 
teljes nagyságában, és vidáman 
visszavágott: – Nagyon sajnálom, 
tisztelendő úr, de tévedni tetszik. 
Azt a szomszéd faluban lakó zsidók 
csinálták. – A gyerekek hirtelen rá-
eszméltek a pap állításának képte-
lenségére, és kitörő nevetésük hely-
reállította a békét az osztályban. A 
pap pedig soha többé nem hozta 
szóba a témát.”

Láng György Deutsch néven szü-
letett 1924-ben Székesfehérváron, 
a holocaust után azonban felvette 
anyja családnevét. Eredetileg he-
gedűművésznek készült, de miután 
1946-ban kivándorolt Amerikába, 
végigjárta a vendéglátás ranglétrá-
ját, és 1970-ben megalapította az 
Egyesült Államok egyik első étter-
mi tanácsadó cégét, 1975-ben pedig 
elvállalta a Cafe des Artistes nevű 
híres művész-étterem vezetését, 
amelyet New York egyik legjobb 
éttermének tartottak. A rendszer-
váltás után hazatérve megvette a 
legendás Gundel éttermet is, és régi 
fényében állította helyre. Klasszikus 
magyar konyha címmel írt szakács-
könyve 1971-ben magyarul is meg-
jelent. Aki többet szeretne tudni 
róla, önéletírásán kívül megnézheti 
Ráday Mihály Ízes életek című do-
kumentum-filmsorozatának Láng 
Györgyről forgatott epizódját is.

K. Németh András

Örök értékek őrzése
„A vadászat és a vallás – Erkölcs és vadászat” címmel a Gyulaj Erdészeti 
és Vadászati Zrt. az OEE Tamási Helyi Csoportja és a KÉSZ szervezé-
sében.

Tamásiban lehetőség volt párbe-
szédet folytatni olyan örökérvényű 
értékekkel kapcsolatban, melyek, 
amióta az ember létezik, végigkí-
sérték a történelmét. Mind a hit, 
mind a vadászat olyan értékek, 
amelyeket az egyén saját meggyő-
ződéséből, döntéséből fakadóan 
követ és gyakorol – vagy nem -, 
és amelyek mindennapi megélé-
se közelebb vihetik az embert a 
Teremtőjéhez, illetve a teremtett 
világ tiszteletéhez. Szintén mind-
két fogalomra igaz, annak ellenére, 
hogy ezeket az értékeket elsősor-
ban mint egyes emberek valljuk 
és gyakoroljuk, a közösségi ösz-
szetartó, sőt társadalomformáló és építő ereje elvitathatatlan azok emberi, 
erkölcsi és komoly etikai tartalma miatt. Mély, elgondolkodtató és minden 
tekintetben igaz előadást hallgathattak meg azok a hívők és nem hívők, va-
dászok és nem vadászok, akik 2011. november 30-án ellátogattak a Gyulaj 
Erdészeti és Vadászati Zrt., az OEE Tamási Helyi Csoportja és a KÉSZ 
(Keresztény Értelmiségiek Szövetsége) Tamási Csoportjának közös ösz-
szefogásában megrendezett előadásra. A meghívott előadó Dr. Mészáros 
István atya, kalocsai templomigazgató volt, aki minden jelenlévőhöz szóló 
üzenetet hordozó beszédében nyíltan és őszintén beszélt a bibliai Istenhit 
és a vadászat értelmének megértésének fontosságáról és a mai társadalom-
ban kialakult ezekkel kapcsolatos félreértések letisztázásának szerepéről és 
esélyeiről. Hite mellett vallott személyes tapasztalatairól és meglátásairól, 
nemcsak mint pap, de mint végzett szakember is. A nagyszerű és lélekeme-
lő előadásra az ország számos pontjáról érkeztek vendégek, melynek kö-
szönhetően a rendezvény végén kialakult igazi és őszinte fórumon párbe-
széd zajlott, melyben mindenki elmondhatta kialakult véleményét Istennel 
való kapcsolatáról, a vadászatról, a példamutatás fontosságáról, a testileg-
lelkileg megfáradt és agyonhajszolt ember lelki felüdülésének lehetőségé-
ről, az emberi kapcsolatok, és a párbeszéd fontosságáról és a vadászerkölcs 
társadalom felé értékeket közvetítő szerepéről. Megpróbálva a lehetetlent 
és egy mondatban összefoglalva a kiváló előadás tartalmát kívánjuk, hogy 
a vadásztársadalom példamutatása és társadalmi megítélésének javulása ér-
dekében minden vadász vallja magáénak az örökérvényű bibliai kijelentést, 
miszerint: „Enyém az erdő minden vadja” (Zsoltárok 50:10), mi csak gaz-
dálkodhatunk ezzel az óriási értékkel, mely egyben nagy felelősség is.

Kovács Tamás

Egyházközségi hírek
 

Karácsony előtt, az adventi időszakban, a várakozás idején örvendez-
hettünk a templomkertben felállított betlehemi jászolnak, amelyet so-
kan meglátogattak. 

Szenteste délutánján került sor a hittanos fiatalok hagyományos pász-
torjátékára, a szülők és családtagok részvételével. Az éjféli mise előtt a fú-
vószenekar várta karácsonyi zenével az egybegyűlteket, majd a szentmisén 
Ótus László közreműködésével karácsonyi énekek hangzottak el. Kará-
csony napján délelőtt a fiatal fúvósok rövid koncertet tartottak a templom-
ban. Minden résztvevőnek külön köszönet. A szilveszteri közös hálaadás és 

együttlét  után, vízkeresztet követően, január 16. hetében kerül sor az öku-
menikus imahétre, a városunkban élő felekezetekkel együtt. Az alkalmakat 
hirdetjük és minden testvért szeretettel várunk.

 
Isten áldásával kívánunk kegyelemteljes, boldog új évet!

Kovács Róbert

Jótékonysági rendezvény
Gyermekekért gördült fel a függöny

Megint a tamási színpadon hallat-
szott tánclépéseink dübörgése. Az 
idei év utolsó fellépésén a rászoru-
ló gyermekekért táncoltunk. 

Hetekig rendszeres gyakorlás-
sal és teljes erőbedobással készül-
tünk. Mire eljött a NAGY NAP, 
már mindenki tudta a táncokat, és 
kedvence is volt. Izgatottan álltunk 
a főpróbán, komolyan koncentrál-
tunk, hogy másnap a legjobbak le-
gyünk. A  felkészülést nehezítette, 
hogy meg kellett küzdenünk a hét-
köznapok hatalmas problémájával, 
az iskolával. 

December 16-án este nagy volt a 
feszültség. Minden föllépő izgult. 
A műsor változatos volt és vidám. 

Óvodások, iskolások , tanárok mu-
tatták be produkcióikat. Láthat-

tunk, hallhattunk verset, mesét, 
táncokat, énekeket, kötélugró be-
mutatót. Mindenkit végignéztünk 
és lelkesen tapsoltunk, közben per-
sze izgultunk. Az izgalom viszont 
elmúlt, a színpadra érve nem fog-
lalkoztunk mással, csak vidáman 
táncoltunk. A csapat újra a régi volt. 
Még a tavalyi ballagóink is beálltak 
közénk. Éppen, mint egy éve. Éne-
kesünk, Páli Petra és Rauh Judit 
néni, aki mindig kordában tartott 
minket, nagyon büszke volt ránk, 
amikor vastapsot kaptunk! 

Köszönjük a szereplőknek, felké-
szítőknek ezt a szép estét, és a szer-
vezőknek a lehetőséget, hogy mi is 
felléphettünk.

Erdősi Szabina
a tamási ált. isk. tánc és dráma cso-

portjának színjátszója, táncosa

Fotó: Koppán Endre Ferenc
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Kalendárium 2012
Hagyományos könyvbemutató - nem hagyományosan

Mikulás napja táján idén is elké-
szült a Tamási Kalendárium, im-
máron nyolcadik alkalommal. A 
könyvbemutatót december 9-én 
tartották a Könnyű László Városi 
Könyvtárban, ezt követően kér-
deztem a szerkesztőket, Örményi 
Jánost és Sógorka Pétert.

•  Kik kaptak meghívást az estre?
 – Mindazok, akik bármilyen 

módon segítették a kalendárium 
létrejöttét, akár írásukkal, akár sze-
replésükkel, akár támogatásukkal. 
A meghívottak névsora évről évre 
bővül, egyre többen érzik maguké-
nak ezt a könyvet, melyet javarészt 
mások írnak, mi ketten szinte csak 
szerkesztjük. 
•  Mely írásokat ajánljátok az ol-

vasóknak?
 – Nehéz választani, de az egyik 

talán az, amelyikben Tamási 1984-
es várossá válásának körülményeit 
mondja el dr. Mózes György. Aztán 
nagyon érdekesek Deák Istvánné, 
dr. K. Németh András, dr. Torma 
István helytörténeti írásai, de em-
líthetném a Sluzek Klárával készült 
beszélgetést is, amelyben a mentő-
tiszt feladatával, napi munkájával 
ismerkedhetünk meg. 
•  Az idei könyvborítón a termál-

fürdő új épülete szerepel, miért rá 
esett a választás?

 – Nem véletlenül, hiszen a 2011-es 
esztendő kiemelkedő eseménye volt 
az augusztus végi fürdőavatás, így 
azonnal eldöntöttük, hogy ez a téma 
lesz az első oldalon. Róth Zoltán für-
dővezető segítségével igyekeztünk 
bemutatni az új létesítményt, kedvet 
csinálni hozzá az olvasóknak.
•  Kaptok-e visszajelzéseket a 

könyvbemutatókat követően?
 – Hogyne. Főleg december végén, 

január elején, amikor már többen 
elolvasták. Jelzik, hogy mely írások 
tetszettek, melyekkel nem értettek 
egyet, illetve melyeket nem találtak 
igaznak. A legtöbben nem az első 
laptól az utolsóig, vagyis folyama-
tosan olvassák, hanem először átla-
pozzák, s a számukra legérdekeseb-
bekkel kezdik. Természetesen van 
olyan is, aki 1-2 este alatt kiolvassa. 
Egy ismerősünk mesélte, hogy ők 
majdnem összevesztek azon, hogy 
ki vegye először kézbe. Számunkra 
mindig nagy öröm, hogy november 
végén már érdeklődnek, hogy meg-
jelenik-e, mi lesz benne, hol lehet 
megvásárolni. A példányszámoknál 
már kalkulálhatunk azzal a „törzs-
közönséggel”, akik 2005 óta min-
den évben megveszi a könyvet.

A visszajelzéseken kívül nagyon 
fontos számunkra, amikor elme-
sélik, hogy egy-egy cikk milyen 
emléket, érzést idézett fel az adott 
személyben. Sokszor elevenedik 
meg bennük a gyerekkor, a fiatal-
kori szerelmek, egy-egy nevezetes 
személlyel kapcsolatos esetük. Azt 
hisszük, hogy a könyvben szereplő 
vállalkozók, vállalkozások számára 
sem érdektelen a szereplés, hisz eb-
ben a hirdetések helyett a személyt, 
a vállalkozás fontosabb állomásait 
próbáljuk bemutatni. 
•  A szóbeli visszajelzéseknél 

számotokra talán még fontosabb a 
könyvek iránti kereslet, az eladott 
példányok száma. Hogyan alakul 

az idei értékesítése?
 – Örömmel mondhatjuk, hogy a 

vártnál jobban, hisz a gazdasági vál-
ságot 2010-ben mi is megéreztük, 
de a 2011-esből szinte már csak 
mutatóban maradt, s az idén elfogy 
az új példányokkal. A postán az át-
alakítás miatt nem volt lehetőség 
a 2012-es értékesítésére, de a 3-as 
ABC nagyszerűen pótolta, s ná-
lunk, a Formula papírboltban, s az 
Amon Ré könyves boltban is már 
csak néhány darab van, ami a tavalyi 
januári fogyást alapul véve a hónap 
végére mind egy szálig elfogy.

Azt is meg kell jegyeznünk, hogy 

több bennünket támogató cég 
kedvezményes áron megvásárol-
ja dolgozóinak a könyvet, s több 
száz tiszteletpéldányt is kiosztunk. 
Ebben az „adakozásban” szinte 
egyedüliek vagyunk, legalábbis a 
nagyságát tekintve. Ezen jövőre va-
lószínűleg szűkíteni fogunk, hisz a 
könyv ára nem változott, viszont a 
kiadás költségei emelkedtek. 
•  Ezzel válaszoltatok az utolsó 

kérdésemre is, miszerint készül-e 
Tamási Kalendárium 2013?

 – Szeretnénk, s tervezzük is, már 
egy spirálfüzetben a negyedik oldal 
alján járunk a témák feljegyzésében. 
Ez az év során még legalább ennyi-
vel bővül. Minden természetesen 
nem fér bele 220 oldalba se, amit 
évről-évre szeretnénk lecsökkenteni 
160-180 oldalra, mert véleményünk 
szerint ennyi lenne az ideális ter-
jedelem egy kalendáriumban. De 
mindig megindokoljuk magunknak 
is az egyes kivételre szánt cikkeket, 
hogy azért csak tegyük be, mert… 
Ez persze nem jelenti azt, hogy ne 
várnánk a jövőben is a kedves olva-
sók javaslatait, ötleteit, fotóit, hisz 
ez a könyv annál színesebb, minél 
több személy működik benne közre. 
•  János, Te a könyvbemutatón 

más, tervben lévő könyvekről is em-
lítést tettél. Melyek lesznek ezek?

 – Egy félig kész könyv van az asz-
talfiókban, amelynek Horgos István 
mesterszakács a főszereplője. Egy 
szakácsfüzet elindítását tervezzük 
vele, indításként a leveseket és leves-
betéteiket vennénk sorra, amelyben 
a főzni szerető, azt megtanulni kívá-
nók sok hasznos receptet tanulhat-
nának Pistától, azokat a fogásokat 
is megismerhetnék, amelyektől oly 
jellegzetesek az ő ételei, s közben 
megismerhetnék az ő élettörténetét, 
valamint a tamási vendéglátás fejlő-
dését a 60-as évektől kezdve. Ez a 
füzet akár húsvétra megjelenhetne.

A másik egy lovas könyv lenne, a 
2009-ben az 50. Tamási Lovas nap-
ra írt könyvünk folytatása. Ez nem-
csak az abból kimaradtakat, az azóta 

eltelt évek történéseit venné sorra, de 
szeretne egy kicsit kistérségi, netán 
megyei kitekintésű lenni. Az olva-
sók megismerhetnék Tolna megye 
legjelentősebb lovas eseményeit, ver-
senyeit, egyesületeit, a legsikeresebb 
versenyzőket. Ennek elkészítésében 
persze lovas szakemberek is közremű-
ködnének. Ezt a könyvet az idei lovas 
napokra tervezem, de ha nem sikerül 
az erre benyújtott pályázat, akkor le-
het, hogy csak 2014 augusztusában 
jelenik meg. 

A Német Kisebbségi Önkor-
mányzattal együttműködve egy 
Kapos-Koppány menti sváb ételek, 

hagyományok című könyvet is sze-
retnénk kiadni. Ez egyelőre még 
képlékeny, bár az anyaggyűjtése jól 
halad, sőt 2011 őszén Páriban jár-
va már recepteket gyűjtöttünk, fo-
tóztunk, sőt a kedves asszonyoknak 
köszönhetően meg is kóstolhattunk 
számos ételt. 

A Tolna Megyei Levéltár korábbi 
pályázatára már elkészült a tamási 
általános iskola, valamint a hajda-
ni külterületi iskolák történetének 
feldolgozása a könyvtári, a levéltári, 
illetve a hajdani tanítók, tanulók se-
gítségével. Érdemes lenne ezeket is 
közreadni. Jó lenne folytatni ezt az 
iskolatörténeti sorozatot a polgári 
iskolával, illetve a téli mezőgazda-
sági iskolával. Az elmúlt két évben 
rengeteg anyag összegyűlt már e 
két, ma már nem létező iskolatípus-
ról, de le kellene esténként, a hét-
végeken ülni, s rendszerezni, illetve 
megírni az anyagot. Ennek beadási 
határideje szeptember eleje.

- Sok sikert mindkettőtöknek a 
folytatáshoz. Az olvasókat pedig 
arra bíztatom, hogy segítség mun-
kátokat dokumentumokkal, a fi-
ókokban megbúvó fotókkal, vagy 
mondják el személyes emlékeiket a 
fent felsoroltakkal kapcsolatban!

Sz. Reni

Vályi-nap 2011.
Kulturális nap és szalagtűző

Ha december első péntekje, akkor 
hagyományosan megrendezésre 
kerül az SZLTISZK Vályi Péter 
Szakképző Iskolai Tagintézmé-
nyének kulturális napja, az ún. 
Vályi-nap, amely egyben a Vályi 
végzős tanulói szalagtűzésének 
napja is.

A délelőtt folyamán a tanulók 
sokszínű, színvonalas program kö-
zül választhatják ki azokat, amelyek 
érdeklődésüknek leginkább meg-
felel. Az idei Vályi-nap program-
jainak változatossága és színvonala 
az elmúlt éveknél is sikeresebbnek 
bizonyult. Csak néhány érdekesség 
álljon itt a választható programok 
közül!

A Kindl Kupolagalériában a név-
adó távoli rokonának, Vályi Péter 
ifjú egri képzőművésznek a kiállítá-
sa nyílt meg „Lökték vagy zuhant” 
címmel, amelyben neves elődjének 
állít emléket.

Pataki Zita, az RTL Klub 
időjárásjelentője most más szerep-
körben mutatkozott be: „Konflik-
tuskezelés humorral” címmel tartott 
sikeres foglalkozást diákjainknak, 
amelyben humora mellett pedagó-
giai és pszichológiai érzékét is él-
vezhettük.

Az Egyesült Államok minden-
napjairól első kézből, az USA 
Nagykövetség fiatal diplomata 
hölgyének előadásából tudhattunk 
meg sok érdekességet.

WOL Élet Szava Alapítvány mű-
vészei megdöbbentő „Reménység-
drámát” adtak elő, amely hatékony 
módon figyelmeztette fiataljainkat 
az AIDS/HIV halálos veszélye-
ire, az alkohol- és drogfüggőség 
csapdáira, valamint a környezeti 
nyomás és szexuális szabadosság 
hosszú távú következményeire. To-

vábbi előadások hasonló témákban: 
szexuális felvilágosítás az AHA 
Alapítvány jóvoltából, korszerű 
fogamzásgátlásról a Vöröskereszt 
munkatársától, alkoholfüggőségről 
a Kék Kereszt aktivistáitól, továb-
bá a dohányzás és az energiaital 
fogyasztásának káros hatásairól, a 
terhesség-megszakításokról. Pápes 
Éva írónő a meseterápiáról, Balogh 
Renáta gyógypedagógus kutyájával 
folytatott terápiás foglakozásairól 
tartott előadást. Fontos szerepet ka-
pott az előadások sorában a környe-
zetvédelem, a fenntartható fejlődés, 
a hatékony gazdálkodás kérdése 
is. A természettudományok iránt 
érdeklődők érdekes fizikai kísérle-

teket láthattak vagy az atomener-
giáról hallhattak előadást. Jövendő 
asztalosaink, kőműveseink, gépé-
szeink szakmai előadásokon vehet-
tek részt. Sokan hódoltak a gaszt-
ronómia örömeinek is: hatalmas 
siker volt Rigó Dávid mixer- és flair 
show-ja. Volt többek közt volt tea-
kóstolás és mézeskalácsütés, adventi 
koszorúkészítés is. A művészeti él-
ményre vágyók sem maradtak prog-
ram nélkül: énekelt verseket Decsi 
Kis Andrástól, harmónikaszót Ta-
kács Magdolnától hallhattak.

Délután a végzős diákok gallérjára 
felkerült a tanulmányok gyors eljö-
vetelét jelző kis szalag. Az ünnepsé-
get a végzősök nagy száma miatt a 
sportcsarnokban kellett megtartani, 
mivel az idén a szakképző évfolya-
mon egyszerre végeznek a 2. és a 3. 
évfolyamos tanulók is.

Az esti bált a végzős diákok tánca 
nyitotta meg, hangulatot teremtve 
ezzel az est folytatásához.

Megjelent a

kapható:
3. Bokréta ABC

AMON-RÉ könyvesbolt
FORMULA Papír
Tourinform iroda

Szeretne többet tudni hagyományainkról, gyö-
kereinkről és szellemi értékeinkről?

Részt venne egyénileg vagy családjával együtt a magyar kultúrához 
kapcsolódó vetélkedőn és eseménysorozaton?

Akkor nem kell mást tennie, mint ellátogatni 2012. január 22-én 
vasárnap a Tamási termálfürdőbe a magyar kultúra napja alkalmából 

szervezett egész napos kulturális és művészeti rendezvényünkre.

CSALÁDBARÁT FüRDő – CSALÁDBARÁT PROG-
RAMOK – CSALÁDBARÁT ÁRAK

TAMÁSI FüRDő TOLNA MEGyE CSOBBANó 
ÉDENKERTJE

További információ: 06-74-470-437
www.tamasifurdo.hu         www.facebook.com/tamasispa

Fotó: Dr. Takács Gyula
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Szeretet karácsony
2011. december 17-én közel kétszázan voltak a művelődési központban, 
ahol gyermekes családok töltötték együtt a délutánt.  Karácsonyi műsor, 
tánc- és játéktanulás, mézeskalács sütés és díszítés, karácsonyi ajándé-
kok és díszek készítése szerepelt a programban.

Négy civil szervezet (Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapít-
vány, Látássérültek Esélyegyenlőségéért Egyesület, Tamásiért Egyesület, 
Tamási Karitász Egyesület) és a római katolikus egyház jóvoltából 70 rá-
szoruló gyermek kapott ajándékot és uzsonnát ezen a rendezvényen.

Luca-napi vigasság
A Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány a művelődési 
központtal közösen rendezi meg évek óta a hagyományápoló csoportok 
Luca-napi vígasságát. Az idén a gyerekek számára már délelőtt elkezdő-
dött a rendezvény. 

A Csillaghír néptánccsoport tagjai Luca-napi varázslásokat mutattak a 
kisebbeknek. Luca-széket állítottak össze, Luca-napi búzát vetettek, vö-
röshagyma naptárt készítettek, a lányok pogácsába sütötték bele a legények 
keresztnevét, így jósolták meg a jövendőbelijük nevét. 

A ebéd elfogyasztása után várták a szülőket, testvéreket, barátokat.
A Rügyecske csoport Luca-napi köszöntője után kezdődött a mulatság, 

sok tánccal és játékkal. A Rozmaring csoport asszonyai sem maradtak ki a 
tréfálkozásból, boszorkánytánccal lepték meg a jelenlévőket.

Ünnepre hangolódva
A téli szünet előtti utolsó tanítási napon vidám karácsonyi mesejátékkal 
ajándékozta meg iskolánk diákjait a 4.b osztály. 

A történet szépségét fo-
kozta az élő zenei aláfestés 
és a felgördülő függöny 
mögötti varázslatos díszlet, 
melyet a Művészeti Iskola 
növendékeinek és tanárai-
nak köszönhetünk. A mese 
a szeretetről, a megbocsá-
tásról, a közös ünnepről 
szólt. A meghatottság és 
a humor kedvesen ötvözte 
egymást, ami a nézőtéren 
is érezhető volt.

A gyerekek üzenete Mindenkinek:
„Van nekem egy kívánságom,
legyen többször is karácsony!

Békés ünnep, sok szeretet
fűzzön össze embereket!”

Ha elmúlik Karácsony…
Waldorf-hírek

December elején a felnőttek több-
sége bosszankodik a hideg és a tü-
zelő-gondok miatt, a csöppségek 
azonban csillogó szemmel várják a 
ragyogó, fehér havat, a karácsonyt, 
a „fényt” a téli sötétségben.

A Waldorf-óvodákba december 
6-án Szent Miklós látogat el  kék pa-
lástban, reggelente adventi koszorú 
mellett közösen éneklik a gyerekek 
és a felnőttek a Jézust váró énekeket; 
pásztorjátékkal, apró betlehemek ké-
szítésével telik a várakozás időszaka. 
Az ünnep küszöbén gyönyörű ad-
venti kerttel köszöntjük a jézusi fény 
megszületését.

Minden évben átélünk ilyenkor 
egy pillanatnyi megállást, a léleknek 
egyfajta tisztulását, egy kis meta-

morfózist… 
Többet gondolunk szeretteinkre, 

a nehéz sorsú emberekre, egyfaj-
ta melegség áraszt el bennünket 
– a szeretet melege. S a bennünk 
szunnyadó „gyermek-én” azt kíván-
ja, legyen minden nap karácsony…

Aztán – mint mindig - győz a 
„felnőtt-ész”, belátjuk, hogy kará-
csony nem lehet állandóan.  Ennek 
így kell lennie. Csak az ne múljon 
el, hogy figyelünk egymásra, és 
azon fáradozunk, hogy mi is, mások 
is boldogok legyenek. A szeretet 
lángja ne aludjon ki soha!

 Dr.Ollmann Anasztázia

Énkép - másképp
Egy különleges könyv különleges bemutatója

Szent László Szakképző Iskola és 
Kollégium (TISZK) Vályi Péter 
Szakképző Iskolai Tagintézmény 
TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0009 
„Esélyteremtő és hátránykompen-
záló foglalkoztatási háttér kialakí-
tása a hátrányos szociokulturális 
hátterű szakképző iskolai tanulók 
felzárkóztatásának érdekében Ta-
másiban és vonzáskörzetében”.

2011. december 21-én, a téli szü-
net előtti utolsó tanítási nap reg-
gelén az SZLTISZK Vályi Péter 
Szakképző Iskolai Tagintézmény-
ben különleges programmal indult 
a nap, amelynek meghitt, bensősé-
ges hangulatát nem csak a közeledő 
karácsony okozta.

A Szent László TISZK Vályi Péter 
Szakképző Iskolai Tagintézménye a 
leghátrányosabb helyzetű kistérsé-
gek számára kiírt TÁMOP 3.3.7 
pályázaton nyertes projektje révén 
2010-2013 között a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók felzár-
kóztatásának érdekében változatos 
programokat valósít meg. A sok-
színű projektben kiemelkedő helyet 
foglal el a művészeti programelem: 
ennek keretében a tanulók készítet-
tek már igényes kivitelezésű, művé-
szi motívumokkal díszített kül- és 
beltéri kukákat, a folyosók unalmas 
fehér falfelületeit színes képekkel 
varázsolták hangulatossá, jövőre 

tánctanulással próbálkoznak majd. 
Az idei tanév fő szenzációja az a 
kiadvány, amelynek bemutatójára 
most került sor a tanulók, szüleik, 
tanáraik részvételével.

A projekt keretében ugyanis elké-
szültek azok a könyvek, amelyek a 
Vályi Péter Szakképző Iskola és a 
konzorciumi partner TONIEPSZ 
Nagykónyi Tagiskolája mintegy 60 
tanulójának a munkáit - verseket, 
novellákat, grafikákat, képregényt - 
tartalmaznak. Az anyaggyűjtés már 
az előző tanév folyamán elkezdő-
dött, a szerkesztés és kiadás munká-
latai az idei tanévre maradtak. 

A könyvbemutatón az iskola tanu-
lói, név szerint Gróf Olga, Nyikos 
Daniella, Rácz Anasztázia, Rácz 
Judit, Barkóczi Tamás és Istlstecker 
Ferenc- Erdős Orsolya tanárnő irá-

nyításával - diáktársaik könyvben 
megjelent munkáiból összeállított 
hangulatos műsort adták elő. Egyes 
versek énekelt formában is élet-
re keltek Erdős Orsolya tanárnő 
és Kántor István tanító jóvoltából, 
akik a tanulók munkáit megzenésí-
tették és nagy sikerrel adták elő.

A könyv borítóját a Vályi Tagin-
tézmény grafikus tanulói készítet-
ték, s mindegyikük egy-egy olyan 
példányt vehetett át, amely az őál-
tala tervezett borítóval készült. A 
nyomdai előkészítés Márkus Regi-
na tanárnő munkája, a kivitelezés az 
SZLTISZK nyomdájában történt, 
s Szabó László oktatástechnikus 
munkáját dicséri.

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012-ben
A CAMINUS TüZELÉS-
TECHNIKAI KFT. - Tamási Vá-
ros hivatalos kéményseprő-ipari 
közszolgáltatója - tájékoztatja a 
lakosságot, hogy a 2012. évben a 
kötelező kéményseprő-ipari szol-
gáltatást folyamatosan  az alábbi 
ütemterv szerint végzi munkana-
pokon:

 Január hónapban
Szabadság, Bocskai köz, Eötvös, 

Kossuth tér, Arany, Garay, Bezerédj, 
Kölcsey, Tompa M., Koppánypart, 
Rákóczi, Belátó, Cseringát, Szent 
Márton, Szent István, Széchenyi, 
Vörösmarty, Aradi, Damjanich, 
Bercsényi, Ady, Kisfaludy, Kinizsi, 
Móra, Bem, Honvéd, Mátyás király, 
Bethlen G., Batthyány, Klapka, Dó-
zsa Gy., Csokonai, Hunyadi, Deák 

F., Nyírfa sor, Miklósvári, Hársfa, 
Báthori, Petőfi, Móricz Zs. Czu-
czor, Zrínyi, Perczel M., Építők, 
Béri B. Á. Várhegy, Jókai Almasor 
, Veres P., Szemere, Wesselényi, 
Béke, Könyves K., Károlyi M., Ár-
pád, Mikszáth, Bajcsy-Zs., Hámán 
K., Gárdonyi utcákban.

 Február hónapban
Hársfa, Parkerdő, Óbiród, Erdő-

sor, Vadaskert, Fő, Vágóhíd, Vasút, 
Szemcse pta, Leokádi-pta., Ador-
ján pta, Vas Gereben, Likashegy, 
Gyulaj, Várhegy, Miklósvári,  József 
A., Zrínyi, Szabadság, Mező, Liszt, 
Páva utcákban.

 Március hónapban
Páva, Gábor Á., Kodály Z., 

Csortos Gy., Illyés Gy., Tóvölgy, 
Építők, Gárdonyi, Bartók B., Ár-

pád, Hámán K., Mikszáth K., Tol-
di, Dobó, Jókai, Mező I., Land-
ler J. , Erkel, Újtelep, Kobakhegy, 
Öreghenye, Kishenye Szurokhegy, 
Szarkahegy , Erdőrész, Tuskós, 
Rácvölgy, Kápolna, Várhegy, Újvár-
hegy, Kosba, Fenyves  utcákban.

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket 
minden nyilvántartott ingatlan, la-
kás tulajdonosával, vagy használójá-
val külön értesítés helyett személye-
sen vesszük fel a kapcsolatot.

A szolgáltatás kötelező - kérjük 
segítse munkánkat!

ügyfélszolgálati iroda: 
CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft

Tamási, Deák F u. 9.
Telefon és fax: 74/471-639
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Kosárlabda
Tamási Kosárlabda Sport Egyesület

Egyesületünk 2003-ban alakult és az elmúlt évek során felnőtt csapa-
tával NBII-ben, megyei bajnokságokban, majd a dombóvári város baj-
nokságban szerepelt.

Az idei évben aztán elérkezettnek 
láttuk az időt, hogy gondoskodjunk 
utánpótlásunkról. Ezen kezdeménye-
zésünket mind a szülők, mind a vá-
ros önkormányzata támogatja. Közös 
meggyőződésünk, hogy a kosárlab-
dázás érdekes sportolási alternatívát 
jelent a tamási kisiskolások számára. 
Hosszabb távon az általunk kinevelt 
fiatalok segítségével szeretnénk biz-
tosítani a városi kosárlabdacsapat szereplését a regionális bajnokságban, 
ezért a 2011. év szeptemberétől megkezdtük az 1-8. osztályos fiatalok fel-
készítését, 5 lánnyal és 15 fiúval. Madarász András és Cseresznyés Balázs 
edzői felügyelete mellett. A kezdetekkor természetesen a kosárlabda sport 
megismertetése mellett a legfontosabb, hogy minél több tamási fiatal rend-
szeresen mozoghasson szervezett keretek között. 

Felnőtt csapatunk a 2011/2012. idényben a Somogy megyei bajnokság-
ban vesz részt – hosszú évek után először újból egy magasabb szinten a 
korábbiakhoz képest. Az idény során hazai mérkőzéseinket a tamási sport-
csarnokban szervezzük meg. Ez egy újabb mérföldkő az egyesület történe-
tében, hiszen kosárlabda mérkőzést már régóta nem rendeztek Tamásiban.  

A 2011/2012 bajnokság alapszakaszból 3 mérkőzés van még hátra:
2012.01.07. (szombat) 10 óra 30 perc, Tamási Vályi P. Sportcsarnok, 

TKSE - KASI (Kaposvár)
2012.01.14. (szombat) 10 óra 30 perc, Tamási Vályi P. Sportcsarnok, 

TKSE – Somogyjád
2012.01.28. (szombat) 10 óra 30 perc, Kaposvár Táncsics M. Gimnázium, 

MELO-DIÁK (Kaposvár) - TKSE

Csapatnévsor: Madarász András (4), Pruch Márton (5), Zámbó Patrik 
(6), Haraszti Lóránt (7), Pájtli Péter (8), Csizmadia Richárd (9), Bakó Bá-
lint (10), Haraszti Valér (11), Cseresznyés Balázs (13), Breuer-Orbán Ká-
roly (14), Schutzbach Zsolt (15), Edző: Madarász András.

Sikeres súlyemelő évzáró
 A Tamási Koppány SE versenyzői remekül helytálltak december 11-én Pé-
csett megrendezett Dél-dunántúli évzáró minősítő versenyen. A tamásiakon 
kívül iregi, baksai, pécsi versenyzők küzdöttek meg a kilókkal.

Eredmények: fiú korcsoport 40 kg: Orsós Richárd 2., Orsós Bence 3., 
serdülő 50 kg: Borbély Bence 1. (130 kg, új egyéni csúcs), 56 kg: Bartucz 
Máté 1. (93 kg, új egyéni csúcs), 69 kg: Orsós István 1. (185 kg, új egyéni 
csúcs), junior +105 kg: Szűcs Dávid 1. (200 kg), Lendvai Szilárd 2. (175 
kg), felnőtt 105 kg: Mészáros Péter (190 kg).

 
2011-ben a súlyemelő 

szakosztály legeredménye-
sebb sportolója Borbély 
Gergő  (országos és diák-
olimpiai bajnok).

A Tolna Megyei Diák-
sport Tanács a 2010/2011. 
évi országos diákolimpiákon 
1-3. helyezést elért sporto-
lók nagyszerű teljesítményét 
ismerte el a Garay János 
Gimnázium Dísztermében 
december 13-án megtartott 
ünnepélyes díjkiosztón.

Három iregszemcsei (Tollár Flórián, Juhász Dávid, Horváth Attila), és 
négy tamási (Borbély Gergő, Hetényi György, Orsós István, Szűcs Dávid)  
súlyemelő vehetett át értékes díjakat.

Bachmann Béla

Szakrendelések
Laboratórium
Hétfőtől péntekig 
07.30-9.30  11.30-13.30
Röntgen
Hétfőtől péntekig: 8.00-14.00
Ultrahang
Előjegyzés alapján
Hétfőtől péntekig: 8.00-12.00

Nőgyógyászat
Hétfő: onkológia 9.00-13.00
Kedd: 10.00-13.00
Csütörtök: 9.00-13.00
UH: 8.00-9.00

Psychiátria
Dr. Lányi Ildikó
Kedd, szerda, csüt.:8.00-14.00
Péntek: 8.00-12.00

Ideggyógyászat
Dr. Radnai Péter
Kedd: 10.30-15.00 
Előjegyzés: 470-798

Kardiológia
Szerda, péntek: 8.00-14.00
Előjegyzés: 470-798

Diabetes,gastroenterológia, álta-
lános belgyógyászat
Dr. Maros Éva
Kedd: 8.00-14.00
Előjegyzés: 470-798

Dr. Smidt Erika 
gasztroenterológus-belgyógyász
Hétfő, csütörtök: 12.00-16.00
Előjegyzés: 470 798

Fizikoterápia
Hétfőtől péntekig: 7.30-13.30
Urológia
Hétfő, szerda  10.00-13.00

Bőrgyógyászat
Dr. Frey Erzsébet
Kedd: 9.30-15.30
Péntek: 9.30-12.00

Szemészet
Dr. Király Andrea
Hétfőtől csütörtökig 8.00-13.00

Sebészet-traumatológia
Hétfőtől péntekig: 9.30-13.30

Ortopédia
Dr. Cseh Edit
Szerda:9.30-13.30
Előjegyzés: 470-798

Dr. Tóbi Zoltán
Csütörtök 8.00-11.30
Előjegyzés alapján
Tel.: 470-798

Fül-orr-gégészet
Hétfő, szerda, 9.30-13.00
Előjegyzés: 470-798

Rheumatológia 
Dr. Schöbel Tímea
Hétfő,kedd,szerda, péntek: 8.00-
14.00
Beutaló és előjegyzés szükséges
Tel.:470-798 

Sportorvos
Bejelentkezés alapján
Hétfő: 13.00-tól

Tüdőbeteg Gondozó Intézet
Hétfőtől péntekig: 8.00-12.00
Dr. Kopcsányi Gemna főorvos
Beutaló szükséges!

Január 9. 13.00
KI JÁTSZIK ILyET?

Népi dalos körjátékok, ügyességi játékok tanítása 1.b osztályosoknak
Január 10. 14.00

KÉZMűVES FOGLALKOZÁS 
a gimnázium napközis csoportjának

Január 11. 19.00 MOZI
HOGyAN LOPJUNK EL EGy FELHőKARCOLóT?

Szinkronizált amerikai film
Jegyár: 600 Ft

Január 12. 14.00
MESE-VÁR

Játszóházi mesefoglalkozás 2.b. osztályosoknak
Január 14. 18.00

A TAMÁSI KONCERT-FúVóSZENEKAR
úJÉVI KONCERTJE

Január 17. 14.30
JUMURDZSÁK GyűRűJE

vetélkedő a 18. napközis csoport részére
Január 17. 14.00

KÉZMűVES FOGLALKOZÁS 
a gimnázium kollégistáinak

Január 18. 14.30
KÉZMűVES FOGLALKOZÁS 

a 16. napközis csoportnak
Január 18. 19.00 MOZI

TESTCSERE
Szinkronizált amerikai film

Jegyár: 600 Ft
Január 19. 14.00
MESE-VÁR

Játszóházi mesefoglalkozás 2.a. osztályosoknak
Január .23. 14.30

NE ZAVARD KÖREIMET!
vetélkedő 17. napközis csoport részére

Január 24. 14.00
MESE-VÁR

Játszóházi mesefoglalkozás 2.c. osztályosoknak
Január 25. 17.30

SZőLÉSZETI, BORÁSZATI ELőADÁSSOROZAT 
1. ELőADÁSA

2011. év szüreti tapasztalatai, az újbor kezelése.
Gazdák borainak kóstolása, borkezelési tanácsok.

Előadó Módos Ernő borász
Január 26. 14.00 Gyermek mozi
CSIZMÁS, A KANDUR

Jegyár: 350 Ft
Január 31.9.00

NE ZAVARD KÖREIMET!
vetélkedő a gimnázium 5. osztályosainak

KIÁLLíTÁSOK:

2012. január 18-tól február 12-ig
a TAMÁSI GALÉRIÁBAN Tamási, Szabadság u. 29/2.

(Kultúrák Háza, a volt Bíróság udvarán)

MISZLA ART
I. Nemzetközi Képzőművészeti Szimpozion 2011. 

kollektív kiállítása

Megnyitó: január 18. 16.30 óra
A kiállítást megnyitja: Sinkó István képzőművész, művészeti író

Közreműködik: Kocsis Éva – fuvola, Dezső Judit – zongora
A kiállítás megtekinthető: Naponta 14.00-18.00 óráig. Hétfő szünnap.

2012. január 16-tól február 19-ig
a művelődési központban

BEMUTATÓ
A TAMÁSI ARANyERDő TAGóVODA BÁB MUN-

KAKÖZÖSSÉGÉNEK
bábjaiból és díszleteiből

Megtekinthető az intézmény nyitva tartási idejében.

TAMÁSI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Januári program
7090 Tamási, Szabadság u. 50. Telefon/fax: 74/471-105



8         TAMÁSI TÁJ        2012. JANUÁR

2012-ben is hirdes-
sen hangsebességgel, 
változatlan árakon!

Leggyorsabb és leghatékonyabb reklámo-
zási lehetőség a rádióreklám. 

A Tamási Rádió már 11. éve megbízható 
és nagyon jó hallgatottsági mutatókkal mű-
ködik, közel 45.000 ezer embert érünk el 
egyidejűleg. A reklámfelületeink nagy haté-
konysággal rendelkeznek!

Reklámajánlatunk:
Napi hirdetés: 

4 szeri elhangzással  
2.000,-Ft + Áfa. 

7 napos hirdetés: 
napi 3 szori elhangzással,  

összesen 21 sugárzás, 10.500,-Ft+Áfa.

TAMÁSI TÁJ
Szerkesztőség: Lakatos Sándor, 
Miskolczi Zoltánné, Örményi 
János, Sógorka Péter
Felelős szerkesztő: Örményi János
7090 Tamási, Szabadság u. 52.
E–mail: tamasi@tourinform.hu
Felelős kiadó: Ribányi József
7090 Tamási, Szabadság u. 46. 
Telefon: 74/ 570–800
Kiadja: King Company Kft. 
7174 Kéty, Hegedűs Gy u. 256.
Nyomda: KC Press
7090 Tamási, Vágóhíd u. 1.

ISSN 0865-218X

TAMÁSI VASúTÁLLOMÁSRóL INDULó AUTóBUSZJÁRATOK
(a vastag dőlt betűvel jelzett járatok nem érintik Tamási vasútállomást, azok Tamási, 
szolgáltatóház nevű megállóhelyen állnak meg)
Adorjánpusztára: t7.15 Budapestre:5.45 c10.00 b16.00 
Csollányospusztára:H6.00 i16.25 Dalmandra:k6.29 H12.45 i15.30 
Dombóvárra:6.29 a9.15 H12.45 H15.30 x17.25 b17.30 
Dunaföldvárra:10.30 15.01     
Érténybe:H7.10x11.35+13.05x14.15 H16.30 +17.15 H18.10 y22.10 
Felsőnyékre:H9.20x11.45 +13.50 H14.20 H15.25 H16.20 H18.10 H22.20 
Fürgedre:H5.45H6.00+6.10o6.50H7.35H11.00o13.00i14.12H14.40 
i15.25H16.25   
Gyönkre:  i7.50 X8.20 H10.30 H16.30   
Hévízre L10.15 Hőgyészre:H10.20 H14.35 H16.25  
Iregszemcsére:t12.30 b16.42 H22.20    
Kecsegepusztára: i7.00 i15.25 +15.25 
Kecskemétre:x5.56 Keszőhidegkútra: H10.30 H16.30  
Kisszékelybe:H11.15 KocsoláraH12.45 H15.30   
Majsapusztára:H6.13 H16.20  
Magyarkeszibe:i7.11 i12.30 i14.00 Mórra:16.34  
Nagykónyiba:o6.55 89 6.55 H14.55 88 14.55 H16.30 +17.15 H18.10 
H20.00 y22.10 H22.55 8822.55   
Paksra:37 17.42 Pápára:62 18.27     
Páriba: H6.25 i7.05 a9.15 o10.15 H13.00 +13.05 x 1 4 . 1 5 
H15.30 i15.45 H16.20 H18.10 y22.10  
Pécsre:(Dombóváron át)  7.31 6212.39 6715.10 c15.10 
Pécsre:(Bonyhádon át) i5.40 8.25 c12.40 16.58 b17.35
Pincehelyre: H4.25 i6.00 +6.05 i7.50 x8.20 1 0 . 0 0  
H13.40 z14.20 16.05 H16.15 H18.15 H22.55  
Regölybe: H6.13 +7.40 H12.00 H14.41 H16.20 b17.20 n22.14
Simontornyára: x5.56 x7.00 H8.10 H11.15 H14.20 15.01 
Siófokra: 6.40 7.15 9.10 10.22 13.20 13.45 b15.15 15.45 17.45 
Szakályba: n22.14 Szárazdra: e10.30 H16.30    
Szegedre: 14.20 b17.20 L17.20    
Szekszárdra: H6.00 7.07 +7.40 H9.00 11.57 H12.55 14.07 16.07 v16.57 
b17.20 18.17 L19.27  
Szigetvárra: 14.44  Székesfehérvárra: 5.45 H8.10 b16.00 16.34  
Tab, Flextronics-hoz: x4.50 89 4.50 H12.50 8812.50 H20.50 88 20.50 
Törökkoppányba: H6.05 H7.10 x11.35 +13:05 x14.15 H16.30 + 1 7 . 1 5  
H18.10 Y22:10     
Veszprémbe: 7.46 8.53 17.55 62 18.27  67 19.40 c19.40 

TAMÁSI VASúTÁLLOMÁSRA ÉRKEZő AUTóBUSZJÁRATOK
Adorjánpusztáról: H7.40  Bonyhádról: b15.15 j16.10 Budapestről: 17.15 
b23.25  Cecéről: i7.35 Dalmandról: i7.07 t7.08 H10.55  
Dombóvárról: x5.56 i7.07 t7.08 H10.55 +13.37 H14.07 14.57 b17.25  
Dunaföldvárról: 6.27 13.20     
Értényből: H5.37 x6.48 t7.33 i7.47 H9.18 +9.43 o 1 3 . 2 7  
H13.32 H16.22 +17.08 y21.37   
Felsőnyékről: H5.27 H6.57 i7.40 H9.07 +9.12H13.27 H16.12 H21.27  
Fürgedről: H5.37 a7.17 o7.57 H8.42 H12.07 o 1 4 . 0 5  
i15.17 H15.57 i16.32 H17.42    
Gyönkről: H7.28 H15.03 Hévízről: L17.20    
Hőgyészről: H5.35 i7.05 H11.25 H15.35 b16.40 H17.20 n21.30
Iregszemcséről: o10.32 H11.47 b17.33 Kecsegepusztáról: i7.40 i16.08 +16.08 
Kecskemétről: x17.24 Keszőhidegkútról: H7.28    
Kocsoláról: i7.07 t7.08 H10.55    
Majsapusztáról: H7.09 Magyarkesziből: H5.37 i8.12 i15.07 Mórról: 7.31 
Nagykónyiból: x4.50 89 4.50 i7.46 o8.20 H12.50 88 12.50 H20.50 
88 20.50      
Ozoráról:H6.58 Paksról: 37 10.03 Pápáról: 62 12.39    
Páriból: H5.37 o6.48 H7.04 i7.35 H9.18 +9.43 o10.45 H10.55 H13.30 
+13.37 H14.07 H14.50 i16.15 H17.00 +17.08 
Pécsről: (Dombóváron át) 16.34 6218.27 6719.40 c19.40   
Pécsről:  (Bonyhádon át) 7.46 c16.10 17.40   
Pincehelyről: H4.50 H5.35 x6.58 i7.43 9.50 +12.38 H12.50 z15.25 
H15.33 17.45 H19.45 H20.50  
Regölyből: H5.26 H7.09 H15.51 s17.09   
Simontornyáról: 6.27 H7.35 x8.33 H13.53 H14.55 H15.53 x17.24
Siófokról: 7.05 i8.55 10.30 11.55 H12.55 14.05 14.20 16.05 v16.55 
b17.20 L17.20 b17.32 18.15 L19.25
Szakályból: H13.28 Szakcsról: i7.07 Szárazdról: H 7 . 2 8  
Szegedről: L10.15 10.22 Székesfehérvárról: 7.31 H14.55 17.15 b23.25 
Szekszárdról: 6.38 7.13 9.08 H11.45 13.43 H15.05 15.43 r16.55 s17.09 
17.43 b20.15  Szigetvárról: 8.53     
Tab, Flextronics-tól: x6.52 89 6.52 H14.52 88 14.52 H22.52 88 22.52 
Tolnanémediből: i7.30      
Törökkoppányból: H5.37 x6.48 t7.33 i7.47 H9.18 +9.43 o13.27 H13.32 
H16.22 +17.08 y21.37   
Veszprémből: 8.10 c12.35 62 12.39 14.44 67 15.10 c15.10 16.58
Jelmagyarázat: H = hétfőtől péntekig munkanapokon x = munkaszüneti napok kivételével 
naponta o = szabadnapokon + = munkaszüneti napokon a = szabadnapok kivételével naponta 
z = szabad- és munkaszüneti napokon i = iskolai előadási napokon t = tanszünetben munka-
napokon c = a hetek utolsó iskolai előadási napján n = páratlan számú heteken munkanapo-
kon y = páros számú heteken munkanapokon b = hetek első iskolai előadási napját megelőző 
munkaszüneti napon v = V.31-ig és IX.1-jétől naponta L = VI.1-jétől VIII.31-ig naponta e 
= csütörtöki munkanapon k = tanszünetben munkanapokon, valamint szabad-és munkaszü-
neti napokon j = a hetek utolsó iskolai előadási napja kivételével iskolai előadási napokon s 
= tanszünetben munkaszüneti napokon r = munkanapokon, valamint a tanév tartama alatt 
munkaszüneti napokon 37 = VI. 1-jétől VIII. 31-ig szabad- és munkaszüneti napo-
kon 62 = hetek utolsó iskolai előadási napján és hetek első iskolai előadási napját megelőző 
munkaszüneti napon 67 = hetek első és utolsó iskolai előadási napját megelőző napokon 88 
= külön rendeletre szabad-és munkaszüneti napokon a Flextronics munkarendje szerint 89 = 
külön rendeletre munkaszüneti napokon a Flextronics munkarendje szerint.

Anyakönyv
Decemberben házasságot 

kötöttek

Pruch Gyula – Szöllősi Melindaa
Schmidt Balázs – Mézes Mónika
Bagoly Gábor – Hóbor Gabriella

Sok boldogságot az ifjú párok-
nak!

December hónapban elhunyt

Vida Ferencné Kovács Etel

Részvétünk az elhunyt hozzá-
tartozóinak!

Bence Gyöngyi 
anyakönyvvezető

Kop-Ka Zrt. Tamási
Jóval Jobban Jár!

2012. január 2.-től 2012. január 31.-ig COOP 
AKCIó,
 a Kop-Ka Zrt. élelmiszer üzleteiben!
 

     Fogy.ár         Egységár
COOP ásványvíz 1,5 l (dús, enyhe, ment.)  59,- Ft/db         39 Ft/l
COOP Cola 2,5 l    199,- Ft/db     100 Ft/l
COOP Barengold sör dob. 0,5 l     139,- Ft/db      278 Ft/l
COOP Fóliás sonka   1429,- Ft/kg
COOP Baromfi párizsi   549,- Ft/kg
COOP tej 1 l 2,8% (politasak)  185,- Ft/db
COOP tejföl 12% 150 g     99,- Ft/db       660 Ft/kg
COOP margarin kocka 250 g    129,- Ft/db      516 Ft/kg
COOP finomliszt 2 kg    269,- Ft/db      135 Ft/kg
COOP étolaj 1 l    429,- Ft/db
  
...ÉS MÉG TÖBB SZÁZ TERMÉKET 

KÍNÁLUNK AKCIÓS ÁRON,
„AMÍG A KÉSZLET TART! ”

A jó szomszéd


