
Hármas vadászünnep Tamásiban
VI.TRÓFEA vadételek országos főzőversenye

Igazi hármas ünnep volt szept-
ember 22-én, szombaton, a 
miklósvári pihenőtónál. Mind-
három esemény már önmagában 
is örömteli és méltó lett volna az 
összejövetelre, azonban a három 
fontos esemény egyszerre törté-
nő megünneplése különösen lé-
lekemelő volt a vadászoknak és 
a nem vadász érdeklődőnek egy-
aránt. Egyrészt átadták a Szent 
Hubertus kápolnát az erdészek és 
a vadászok védőszentjének tisz-
teletére, bemutatták a 2012. évi 
vadászati szezon sikeres nyitánya-
ként a szarvasbőgésben elejtett 
bikák trófeáit, harmadrészt pedig 
egy délutáni gasztronómiai vidám 
együttlétet ünnepeltek, amelyben 
a vadhúsé volt a főszerep.

Ez év nyarán születetett meg a 
vágya a Gyulaj Erdészeti és Vadá-
szati Zrt-nek, hogy Szent Hubertus 
tiszteletére kápolnát állítson, mely 
megtestesíti az erdők, a természe-
ti környezet szeretetét és óvásának 
fontosságát. A csodálatos kápolna 
a Gyulaj Zrt. közjóléti beruházása-
ként, saját forrásból, a saját dolgo-
zók kivitelezésben és összefogásá-
val, a Zrt. munkatársa, Gál László 
erdőmérnök tervei alapján, több-
ségében saját anyagból épült meg, 
különleges erdélyi stílusú medve-
gerezdes boronafal szerkezettel. 
A kápolna avatásán a köszöntőt 
Tamási város polgármestere, Ri-

bányi József mondta, üdvözölve az 
erdészek, vadászok hagyományőrző 
és egyben építő, teremtő munkás-
ságát. Dr. Semjén Zsolt miniszter-

elnök - helyettes üdvözlő szavait 
Tóth Péter, a Zrt. Hőgyészi Erdé-
szetének erdész-vadásza olvasta fel. 
A minden szempontból tetszetős 
és természetbe illő kis fakápolnát 
a Katolikus Egyházzal áldatták 
meg. „Tamási vidékének erdészeti 
és vadászati kápolnájuk építésével 
szép példáját adják a hagyományok 
ápolásának. Szent Hubertus tiszte-
lete ma is élő, a vadászünnepeken 
bemutatott Hubertus mise évszáza-
dok óta az egyház és a vadászat kö-
zös hagyományaihoz tartozik. A li-
turgia azt sugározza, hogy tiszteljük 
a Teremtőt és ebből következően, a 
nekik járó módon teremtményeit, 

elfogadjuk a természet rendjét és 
szem előtt tartjuk Szent Hubertus 

hitvalló emlékét és életpéldáját, 
akire a vadászok ezerháromszáz év 
óta nagy tisztelettel tekintenek.” – 
írta köszöntő levelében dr. Semjén 
Zsolt. Gőbölös Péter, a Gyulaj Zrt. 

vezérigazgatója ünnepi beszédében 
a következőket hangsúlyozta: „Ma, 
amikor újra felfedezzük a természet 
és a hungarikumok megtartó erejét, 
őseink tiszteletre méltó szokásait 
és hagyományait, abban reményke-
dünk, hogy ez a Szent Hubertusz 
oltalma alá helyezett kápolna is se-
gít bennünket az évek és a világ vál-
tozandóságai közepette megtalálni 
azt, ami állandó. Segít megtalálni az 
örök emberi értékek, magyarságunk, 
nemzettudatunk, összetartozásunk 
érzetét, megerősítve hivatásunkat 
a teremtett világ és benne minden 
élő tiszteletére, gondozására, őrzé-
sére. A teremtés isteni ajándékát 

elengedhetetlenül tiszteletben kell 
tartani: óvni, művelni, felelősen 
gazdálkodni, vadgazdálkodni vele. 
Így születik meg majd mindany-
nyiunk örömére az ’Erdő és a vad 
harmóniája.’” Vadászkürtösök játé-
ka vezette fel a kápolna megáldását, 
melyet Hegedüs János plébánosa 
atya celebrált, a szertartáson a Plé-
bánia kórusa énekelt. Az immáron 
megáldott kápolnát a szalag átvágá-
sával Gőbölös Péter, Ribányi József 
és Hegedüs János adta át. 

A programok délután különböző 
helyszíneken zajlottak. Indultak er-
dei túrák, részt vehettek az érdek-
lődők kézműves foglalkozásokon, 
de megtekinthették a Zrt. négy 
vadászterületén az esemény nap-
jáig elejtett összesen 55 gímbika 
trófeáját is. Természetesen közben 
készültek a finomabbnál-finomabb 
vadételek is, melyeket késő dél-
után értékeltek a zsűri tagjai. Erre 
az alkalomra jelent meg egyébként 

Horgos István és Örményi János 
Tamási ízek füzetsorozatának 
második kötete, amely a vadétele-
ket dolgozta fel. Színpadi progra-
mok is színesítették a napot: fel-
léptek a Tamási rezesek, a Gyönki 
Grüne Wiese Néptánccsoport, 
a Hőgyészi Táncika és a tamási 
Jamila hastánccsoport, és láthat-
ták a Daniel Speer Brass Band és 
az Operetta Színtársulat műsorait 
is. Az elkészült ételeket Kovács 
János, Venesz-díjas mestersza-
kács, Horgos István, mestersza-
kács és Gerván Kázmérné, a Szent 
László Szakképző Iskola Vályi 
Tagintézményének nyugalma-
zott igazgatóhelyettese értékelte. 

Összesen 26-an főztek, ebből 23 
ételt bocsájtottak a zsűri asztalára. 

Igazán változatos és ízletes fogások 
készültek, amelyeknek rendkívül 
hangzatos nevet is választottak a 
szakácsok. Az első helyezett „Vö-
rösboros - rozmaringos vaddisz-

nópörköltet” Terbe Béla és Szabó 
József készítette el. Második helyen 
végeztek az Erdei Banyák (Orsós 
Józsefné, Banászné Kajtár Gizella, 
Egeresi Teréz), nevezett fogásuk: 
Mangalica szalonnával tűzdelt dám 
és dámtekercs tejszínes erdei gom-
bamártással, burgonyafánkkal. A 
harmadik helyezett Széles András 
alpolgármester úr lett, aki Borókás 
vaddisznó sültet készített burgo-
nyafánkkal és cseresznye mártással. 
Tamási legjobb pogácsáját Róka Jó-
zsefné készítette el.

A szervezők bíznak abban, hogy a 
most kilátogatók jövőre is megtisz-
telik jelenlétükkel ezt az eseményt, 
s mi több: ha jól érezték magukat, 
hírét viszik a Trófea Fesztiválnak, 
elhívják ide barátaikat, ismerőse-

iket, hogy még többen eltölthes-
senek egy igazán kellemes napot 
Tamásiban.   

Épülhet a Trianon emlékmű Ta-
másiban Tamási lakosok kezde-
ményezték az emlékmű felállítását, 
mely remélhetőleg 2013. június 
4-ig megvalósul. Elhelyezését a 
Kossuth tér déli oldalán, az iskola 
és az üzletsor előtt elterülő zöld sáv 
területén, az első világháborús em-
lékmű szomszédságában javasolták. 

» » » Folytatás a 5. oldalon.

Állami kézbe kerül a TONIEPSZ
A legutóbbi bizottsági ülésen a hu-

mán és a pénzügyi bizottság is elfo-
gadta a TONIEPSZ állami kézbe 
való átadásának szándéknyilatko-
zatát. Az állam nem csak az oktatás 
irányítását veszi át, hanem az intéz-
mények működtetését is. Az ezzel 
kapcsolatos újdonságokról és válto-
zásokról Pécsi Gábor főigazgató urat 
kérdeztük. 

» » » Folytatás a 3. oldalon.

Cserediákok városunkban

   Szeptember 21-28. között a wurzeni 
Pestalozzi iskola tizenöt diákja és két 
tanára viszonozta a tamási tanulók 
áprilisi látogatását. Birgit Knispel és 
Kerstin Opitz tanárnőktől a termál-
fürdőben kértünk egy rövid interjút, 
amelyből megtudhatják, hogy ho-
gyan érezték magukat Tamásiban, és 
mivel teltek a nálunk töltött napjaik. 

» » » Folytatás a 5. oldalon.

Gazdavilág

Új rovatot indítunk! Ezentúl minden 
hónapban olvashatják Gazdavilág 
című rovatunkat, melyben összefog-
laljuk Önöknek az adott hónap ak-
tuális mezőgazdasági, kertészeti és 
állattartási tudnivalóit. Kérdéseikre is 
válaszol két szakértőnk: Gölöncsérné 
Szabó Mónika kertészmérnök, és 
Horváth József, agrármérnök. 

» » » Folytatás a 4. oldalon.

Művelődés hete
Kulturális és szakmai felüdülés-

ben egyaránt részük lehet, ha ellá-
togatnak október 14-20-ig a Szent 
László Szakképző Iskola Vályi Péter 
Tagintézményébe! A színvonalas 
rendezvény minden napja izgalmas 
programokat és meglepetéseket ígér, 
megtekinthetik például Rékasi Ká-
roly vagy Incze Ildikó előadóestjét, 
de helyet kapnak különböző szakmai 
előadások is. » » » Folytatás a 7. oldalon.  
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Polgármester válaszol
Ribányi József polgármester urat 
ezúttal az elmúlt hetek fontosabb 
eseményeiről kérdeztük.

•  Augusztus 30-án Bíró 
Péterrel, a BIOKOM 
igazgatójával egyeztetett 
a 2012 decemberében le-
járó szerződésről, a jövő-
beni esetleges együttmű-
ködésről. Miről esett szó 
a találkozón?

 – Az előzményekhez 
tartozik, hogy a hulla-
dékszállításra 2002-ben 
kötött szerződésben sze-
repelt többek közt, hogy az uniós 
nagytérségi hulladéklerakó pá-
lyázathoz szükséges önkormány-
zati önrészt a Biokom biztosítja, 
valamint a projekthez kapcsolódó 
gépjárművek a cég 
tulajdonába kerül-
nek. Időközben a 
tamási hulladékudvar 
is elkészült, de még 
mindig nem tudjuk 
igénybe venni. Szü-
letőben van egy új 
hulladékgazdálkodá-
si törvény is, amely 
új helyzetet teremt 
az önkormányzatok 
számára. Mindezek 
alapján alaposan 
megfontoljuk, hogy 
a következő időszak-
ra velük vagy más 
céggel kötünk meg-
állapodást. Lehető-
ségünk nyílik ön-
kormányzati irányba 
is elmozdulnunk, vagy társulnunk 
olyan önkormányzati társulásokkal, 
amelyek már rendelkeznek a hulla-
dékszállítási tevékenységhez szük-
séges jogi keretekkel, s végezhetik 
e szolgáltatást. Két önkormányzat, 
a tabi és a siófoki is felajánlotta a 
csatlakozás lehetőségét. Mind a 
három irányt meg fogjuk vizsgálni. 
Számunkra elsődleges szempontok, 
hogy a majdani szolgáltató a je-
lenleg a Biokomnál alkalmazásban 
álló dolgozókat megtartsa, illetve 
átvegye, másrészt az önkormányza-
tunk minél nagyobb kompetenci-
ával tudjon beleszólni a város és a 
városkörnyéki hulladékszállításba, 
kezelésbe, s természetesen fontos 
az ár is, hogy mennyi lenne egy-egy 
ürítés tarifája. A lehetőségeket az il-
letékes bizottságunk megtárgyalja, s 
majd a testület választja ki a legjobb 
szolgáltatót. 
•  Szeptember 4-én Széles And-

rás alpolgármester Szarka Fe-
renccel, az Appaloosa Lovassport 
Egyesület képviselőjével tárgyalt 
az augusztusi lovasnapokról. Me-
lyek az elsődleges tapasztalatok?

 – Véleményem szerint az ese-
mény tényleg a lovassportról szólt. 
Az előző lovasnapok nem szerepel-
tek az országos lovas versenynap-
tárban, de ez már igen. A korábban 
használt akadályok nem feleltek 
meg az új követelményeknek, a 
most használtak már igen. Mivel 
ez volt az egyesület első tamási ver-
senye, természetesen voltak még 
„gyermekbetegségei”. A verseny-
ből kimaradt az a fajta városi ün-
nep, ami korábban övezte. Ezen 
változtatni szeretnénk a jövőben. 
Több helyi, környékbeli fogatot is 

szívesen látnánk a pályán. Egyetér-
tettünk abban, hogy a legnívósabb 
versenyek közé kívánjuk emelni 
a tamásit, hogy újra nemzetközi-

vé, városi ünneppé váljon, 
mint régen. Az elsőt to-
vábbi egyeztetések követik 
majd Szarka úrral. 
•  Megérkezett a hivata-

los értesítés a napokban 
arról, hogy az önkor-
mányzat 970 millió Ft 
támogatást nyert a geo-
termikus közműrendszer 
kiépítésére. Mikor indul-

hat és valósulhat meg a beruházás?
 – A pályázatok vonatkozásában 

sem állt meg az élet a nyáron. A 
nyertes csatornapályázatunkról a 
támogatási szerződést már aláír-
tuk, a közbeszerzése folyamatban 

van, tavasszal indulhat a beruházás, 
amelyhez 737 millió Ft-ot nyer-
tünk. A geotermikus beruházást 
is hasonló módon kívánjuk kivi-
telezni. 60 napon belül megkötjük 
a szerződést, még a tél folyamán 
„lezongorázzuk” a közbeszerzést, s 
tavasszal megkezdődhetnek itt is 
munkálatok. A geotermia gerinc-
hálózat kiépítése szinte valameny-
nyi intézményt érinti, hajdani II. sz. 
Iskola, Vályi, Munkaügyi Központ, 
Würtz, Polgármesteri Hivatal, régi 
Bíróság, Művház, Könyvtár, Ren-
delőintézet, majd a Zrínyi utcán 
bekanyarodva elér az óvodáig. Re-
ményeink szerint már a jövő évi 
fűtési szezonra elkészül, s ezzel je-
lentősen csökkennek majd a fűtési 
számláink. 
•  Miből teremti elő a város a be-

ruházáshoz szükséges önrészt?
 – Konzorciumi formában szeret-

nénk előteremteni. Ez azt jelenti, 
hogy aki megnyeri a kivitelezést, 
az egyben üzemeltetője is lenne 
a rendszernek egy meghatározott 
ideig. A cég előre kifizeti az üze-
meltetési költséget, s így jutnánk 
hozzá a szükséges önerőhöz. Ezzel 
szükségtelenné válna banki hitel 
felvétele. A geotermia hálózat tehát 
a tulajdonunkban maradna, csak 
hosszabb távra adnánk át üzemelte-
tésre. A rendszer tovább bővíthető, 
s reményeim szerint lehetővé válik 
a lakótelepi és a családi házas öve-
zetek rákötése erre az olcsóbb fűtési 
formára. 

A harmadik, a kerékpáros pályá-
zatról annyit kívánok elmondani, 
hogy az I-es ütemre a közbeszerzést 
kiírtuk. A beruházás során a Tamá-

si-Regöly közti kerékpárút adorjáni 
végpontját kötjük össze a Koppá-
nyon átívelő fahíddal. A II-es ütem 
innét vezet majd a 65-ös útnál kez-
dődő Tamási-Pári kerékpárútig, il-
letve egy új híddal a Gonozdi-patak 
mentén egészen a laktanyáig. 
•  Szeptember 7-12. között ta-

mási küldöttség járt a franciaor-
szági Montigniben, ahol Ön alá-
írta a testvérvárosi szerződést. 

 – A Franciaország normandiai 
részén fekvő tízezres kisváros sok-
ban hasonlít hozzánk. Nekik is van 
egy csodálatos fúvós együttesük, s 
az ő testvérvárosuk is Stollberg. A 
hivatalos kapcsolatfelvétel jó lehe-
tőséget teremt a két város civil szer-
vezeteinek, sportegyesületeinek, 
iskoláinak, de a lakosság együttmű-
ködésére is. Ezért az újság hasábjain 

keresztül is arra kérem az érin-
tetteket, hogy amennyiben élni 
kívánnak a most nyílt lehetőség-
gel, akkor forduljanak Brettner 
Évához, külkapcsolatokért fele-
lős referensünkhöz. Reményeim 
szerint Montignivel kibővül a 
korábbi testvérvárosainkkal már 
jól kialakult diákcsere program. 
Az aláíráson jelenlévő stollbergi 
polgármester már egy közös fo-
cimérkőzés ötletét is felvetette, 
amelyen a tamási labdarúgók is 
megmérkőznének, s amelyet a 
külföldi csapatok is viszonozná-
nak. Rajtunk múlik tehát, hogy 
mit profitálunk a már franciák-
kal is kibővült testvérvárosi kap-
csolatokból.
•  Végezetül azt kérdezem, 

hogy miről egyeztetett Márkus 
Krisztiánnal a fürdő üzemeltetése 
kapcsán?    

 – Pontosítanék, nem a fürdő 
üzemeltetéséről egyeztettünk. Egy 
kérdéssel fordult hozzám, hogy 
miért vannak kiszorítva a tamási 
vállalkozók a termálfürdő vendég-
látóegységeinek üzemeltetéséből, s 
miért más vállalkozások kaptak erre 
lehetőséget. A témát megtárgyalta 
a pénzügyi és városfejlesztési bi-
zottságunk is, meghallgatta a fürdő 
vezetőjét is, akit most, a következő 
testületi ülésen is meghallgatunk 
ezekről a kérdésekről, illetve meg-
tárgyaljuk a fürdő üzemeltetéséről 

szóló beszámolóját. 
•  Polgármester úr, köszönöm a 

válaszait.
ÖJ

Testületin történt
Tamási Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete 2012. 09. 
27-én, csütörtökön tartotta 
munkaterv szerinti ülését. A 
legfontosabb napirendi pon-
tokról tudósítunk:

• Tavaly szeptemberben nyi-
totta meg kapuit vendégei előtt 
a Tamási Ability Fürdő. Az el-
múlt egy év tapasztalatairól, ese-
ményeiről számolt be a testület 
előtt Fülöp László, a fürdő egyik 
üzemeltetője. Kiemelte a fürdő 
előnyeit, szó esett a megvaló-
sult fejlesztésekről, s beszámolt 
a hiányosságokról, panaszokról 
is, melyek a lakosság részéről 
érkeztek. Ilyen például a hajszá-
rítók nem megfelelő minősége, a 
szappantartók hiánya, a lábmo-
sók feletti átjárás biztosításának 
szükségessége a mozgássérült 
vendégek számára, illetve a sze-
parált belépőjegy iránti igény a 
kültéri strandra. A képviselő-tes-
tület egyet értett a hiányosságok-
kal, s azok mielőbbi orvosolására 
kérte az üzemeltetőket, továbbá 
ezek nyomon követésére fél éves 
beszámolói kötelezettségben ál-
lapodtak meg. A fürdő fejlesz-
tési terveiben egyébként szere-
pet kapna az éttermek bővítése, 
manikűr, pedikűr szoláltatások 
és fodrász szalon elindítása, vala-
mint szolárium beszerzése is. 

• Ribányi József polgármester 
beszámolót tartott a Tamási-Si-
montornya Többcélú Kistérségi 
Társulásban végzett munkájáról. 
Döntés született a társulás tag-
sági jogviszonyával kapcsolatban 
is: Tamási Város Önkormányza-
ti Képviselő-testülete kifejezte 
azon szándékát, hogy nem kí-
ván tagja maradni az átalakított 
Tamási-Simontornya Többcélú 
Kistérségi Társulásnak, és abból 
a módosított társulási megálla-
podásban szereplő legkorábbi 
időpontban kiválni szándékozik.

• Tamási Város Önkormány-
zata pályázatot nyújt be a 
TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszá-
mú, „Komplex telep-program 
(komplex humán szolgáltatás 
hozzáférés biztosítása)” című 
pályázati felhívásra, s támo-

gatja annak megvalósítását is. 
A projekt Tamási város Kos-
ba és Újvárhegy területén lévő 
szegregátumban élő emberek 
szociális, integrációs, oktatási, 
egészségügyi, közösségi helyze-
tének fejlesztésére dolgozott ki 
komplex beavatkozási tervet. A 
cél az integráció, a halmozot-
tan hátrányos helyzetből fakadó 
generációk között átívelő prob-
lémákra megoldás mutatása, a 
közösség aktív részvételének ki-
alakítása az egyéni fejlődésben 
és a közösségi formálódásban 
egyaránt. 

• A nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 
értelmében a települési önkor-
mányzatnak 2012. szeptember 
30-ig szándékát kell nyilváníta-
nia az állami intézményfenntar-
tó központnak arról, hogy 2013. 
január 1-től képes-e vállalni (az 
önkormányzat rendelkezésére 
álló saját és átengedett bevételek 
terhére) a saját tulajdonában álló 
köznevelési intézmény felada-
tainak ellátását szolgáló ingó és 
ingatlan vagyon működtetését. 
A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy ezt nem képes vállalni, így 
a fentiekben foglaltakat az állami 
intézményfenntartó központnak 
átadja. 

• Az Evangélikus Egyház püs-
pöke, Gáncs Péter az alábbi ké-
réssel kereste meg Ribányi József 
polgármestert: Túrmezei Erzsé-
bet 100. születésnapjának emlé-
kére a Magyarországi Evangéli-
kus Egyház az egész 2012. évet 
Túrmezei emlékévnek hirdette 
meg. Mivel Túrmezei Erzsébet 
Tamásiban született, indokolt 
lenne, ha városunkban egy tér, 
vagy utca a róla való elnevezéssel 
tisztelegne emléke előtt. A kérés-
nek helyt adva a képviselő-testü-
let úgy döntött, hogy a Tamási, 
Szabadság utca 50. és a Tamási, 
Szabadság utca 52. szám előtti 
közparkot (a városi könyvtár és 
a művelődési központ előtti tér) 
Túrmezei Erzsébet parknak ne-
vezi el. 

Tisztelt Tamási Lakosok!
Tamási Város Önkormányza-
ta tájékoztatja Önöket, hogy a 
Tamási Város Önkormányzati 
Képviselő-Testületének kép-
viselői 2012. októberben az 
alábbiak szerint tartanak ügy-
félfogadást A Tamási Városi 
Polgármesteri Hivatal 35. szá-
mú irodájában (7090 Tamási, 
Szabadság u. 46-48.):

Október 11. (Csütörtök) 
10.00-11.00 

Szabóné Zsubori Emőke

Október 18. (Csütörtök) 
10.00-11.00 Lakatos Sándor 

Október 25. (Csütörtök) 
10.00-11.00 Szijártó László

November 8. (Csütörtök) 
10.00-11.00 Dr. Bujtás István

Tamási Város Önkormányzata

A tények – a politika – és a sajtó
A Tamási Táj önkormányzati újság 2003 júniusában indult útjára, s 

érkezik meg azóta is minden hónapban a tamási postaládákba. A köz-
elmúltban, Örményi János felelős szerkesztő lemondásakor a Képviselő-
testület megerősítette szándékát az önkormányzati lap fenntartására, 
és az új szerkesztőktől is a kilenc évfolyamon át megjelent lapszámok 
profizmusát, szellemiségét, tárgyilagos, politikamentes hangnemét vár-
ja el. Ebbe akár beleférhetne a „Frakciók rövid rovata” is, amely először 
2003 októberében kapott helyet. Tamásiban a 2010-es önkormányzati 
választások óta nincsenek frakciók a Képviselő-testületben, így a fenti 
rovat okafogyottá vált. Az elmúlt hónapok lapszámaiban helyet kapott 
Demokratikus Koalíció helyi képviselőjének nyílt levelei, és bármilyen 
oldali és érzelmű választópolgárok politikai magánvéleménye nem fér 
bele az alapítói szándékba. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-tes-
tülete arról döntött (és ezzel felkérte a Tamási Táj önkormányzati újság 
szerkesztőbizottsági tagjait valamint a felelős szerkesztőt), hogy az újság 
eddigi arculatát – a város fontosabb eseményeiről szóló tudósítások, in-
tézményi és a lakosság szélesebb körét érintő tájékoztatók, polgármesteri 
tájékoztatók és a testületi ülésen történtekről szóló beszámolók – tartsa 
meg azzal, hogy a politikai tartalmú magánvéleményeknek csak az ön-
kormányzati választásokat megelőző és azt követő három hónapon belül 
adjon helyet. 

Természetesen továbbra is helyet adunk a helyi politikai szervezetek 
rendezvényeiről, programjairól, közérdekű- vagy kulturális kezdemé-
nyezéseiről szóló híreknek, tudósításoknak!
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Az alapfokú oktatás állami kézbe kerül 
TONIEPSZ – Milyen változásokat hoz az új rendszer?

Tállai András, a Belügyminisz-
térium önkormányzati államtit-
kára augusztus 18-án jelentette 
be, hogy az alapfokú oktatást ha-
marosan az állam veszi kézbe. Az 
új határozat az önkormányzati 
törvényben kapott helyet. Eddig 
az alapfokú oktatás megszerve-
zése az önkormányzatok feladata 
volt, ez azonban megváltozik, és 
2013. január 1-től az állam látja 
el az ehhez kapcsolódó feladato-
kat. A részletekről Pécsi Gábort, 
a TONIEPSZ főigazgatóját kér-
deztük. 

•  Hol tart pillanatnyilag a folya-
mat, mit lehet már látni az új rend-
szerből?

 – 2013 januárjától az általános és 
középiskolák állami kézbe kerül-
nek, beleértve a mi többcélú intéz-
ményünket is. A legutóbbi bizott-
sági ülésen a humán és a pénzügyi 
bizottság is elfogadta az iskolánk 
állami kézbe való átadásának szán-
déknyilatkozatát, és az állam nem 
csak az oktatás irányítását veszi át, 
hanem az intézmények működteté-
sét is. Az oktatásszervezési felada-
tokat ezentúl a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium látja majd el. 2012. 
szeptember 1-jével az ő irányításuk 
alatt jött létre a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ (KIK), 
amely feladatait a tankerületeken 
keresztül látja el. Elsődleges fel-
adata az lesz, hogy gondoskodjon 
az iskolák átvételéről, amire jövő 
év elején kerül sor. A szervezet úgy 
működik majd, mint egy lépcső-
fok az iskolák és a minisztérium 
között. A közoktatásban járások 
szerinti tankerületek jönnek létre 

a tervek szerint, élükön tankerületi 
igazgatókkal. Az ő feladatuk lesz a 
területükön működő köznevelési 
intézmények irányítása, pedagógiai 
munkájának koordinálása, kapcso-
lattartás az intézményvezetőkkel, 
pedagógusokkal és a köznevelés 
egyéb szereplőivel.  Nekünk elsőd-
legesen az a feladatunk, hogy ami-
kor kialakul ez a tankerületi struk-
túra, alkalmazkodjunk hozzá. Mivel 
az egész többcélú intézménynek 
Tamásiban van a logisztikai köz-
pontja, valószínűleg több itt dol-
gozó ember is szerepet kap ennek 
a struktúrának a megvalósításában. 
•  A pedagógiai programban 

lesznek-e változások?
 – Igen. A pedagógiai progra-

munkhoz is hozzá kell nyúlnunk, 
hiszen a jelenlegi kerettantervek 
már nem megfelelőek az új oktatási 
irányításnak, ezért tíz új kerettan-
tervet bocsátanak ki, amelyeket mi 
egy az egyben adoptálhatunk, a tan-
anyag 10%-át pedig a helyi adott-
ságokhoz igazíthatjuk. Ez az egész 
azért praktikus, mert ha például egy 
debreceni diák jön hozzánk tanul-
ni, ugyanazt kaphatja meg nálunk 
tanulás szempontjából, mint egy 
debreceni iskolában, hiszen egyfor-
ma tanterv szerint haladnak majd 
az iskolák, így hatékony, egységes 
színvonalú és egyenlő feltételeket 
biztosító köznevelési rendszer tud 
kialakulni és működni. Jelenleg te-
hát ezen dolgozunk, december 31-
ig kell befejeznünk ezt a munkát. 
•  Jelent-e az itt dolgozó pedagó-

gusok munkájára nézve változáso-
kat az állami fenntartás?

 – Most úgy látom, hogy a hely-
zetünk azért is jobb lesz, mert nem 

leszünk kiszolgáltatva a likvidhi-
ányos helyi önkormányzatoknak, 
(akik eddig is erőn felül járultak 
hozzá az iskolák fenntartásához) 
és a pedagógus bérek is központi 
finanszírozásból történnek, közvet-
lenül. Nálunk is voltak „megszorí-
tások,” de összességében a fenntartó 
önkormányzat és az igazgató tanács 
nagyon jól kezelte a helyzetet. Az 
utóbbi években tizenöten mentek 
nyugdíjba, s helyettük nem vettünk 
fel senkit, emiatt egyelőre létszám-
leépítésre sincs szükség. Nagyon jól 
működnek nálunk az áttanítások 
is, hiszen elég nagy intézmény va-
gyunk: a gimnáziumba, Nagykó-

nyiba és Szakályba is többen taní-
tanak át. A többcélú intézményünk 
létjogosultsága is megmarad, hiszen 
továbbra is itt van a művészeti is-
kola, az óvoda, bölcsőde is. Jelenle-
gi számításaink szerint jól állunk a 
pedagógus létszámmal, de persze az 
új fenntartó szabja majd meg a ke-
retszámainkat. Lesznek azonban új 
munkakörök is, így bízunk abban, 
hogy nálunk nem lesz szó leépíté-
sekről. Szeretnék büszkélkedni még 
azzal, hogy elkezdődött a Wütz-
ben az új sportcsarnok építése, és 
2013 márciusában már át is vehet-
jük az építőktől.

Mivel az épületek továbbra is 

Tamásiban maradnak, de állami 
üzemeltetésben, januártól lehető-
ség nyílik arra is, hogy még jobban 
kihasználják azokat. Az általános 
iskolákat - amelyek eddig kizárólag 
oktatási célokat szolgáltak -, jövőre 
már másra is használhatják az ön-
kormányzatok, természetesen taní-
tási időn kívül. Így lehetőség nyílik 
arra is, hogy délutánonként az isko-
laépületekben különféle programo-
kat szervezzenek: szakköröket, elő-
adásokat, képzéseket vagy kulturális 
programokat, kiállításokat, koncer-
teket, ahol pedig megoldható, akár 
még több sportesemény is lehet.

„Europaisches Bürgerradio, Demokratie-regionale  
Besonderheiten-gemeinsame Vielfalt”

 Jena (2012. 09. 10-16.)
Sikeres nemzetközi pályázatunk-
nak köszönhetően lehetőségünk 
volt 2012 szeptemberében egy 
hetet Jénában tölteni, képviselve 
a Szent László Szakképző Isko-
la Vályi Péter Szakképző Iskolai 
Tagintézményt, a várost és a Ta-
mási Rádiót. 

Kollégáimmal, Gutai Károly-
lyal (Vályi Péter Tagintézmény) és 
Miklós Károllyal (Tamási Rádió) 
részt vettünk az „Európa polgárai” 
elnevezésű nyitott programban.

A projekt keretében megismer-
hettük a résztvevő országok helyi 
rádióit, tapasztalatokat szereztünk, 
kapcsolatokat építettünk ki, infor-
mációkat gyűjtöttünk, hasonlóságo-
kat és különbözőségeket tártunk fel, 
megterveztük a következő – nyári 
- találkozó programjait, kijelöltük 
a megvalósítandó feladatokat és a 
határidőket, információkat kaptunk 
a pályázat pénzügyi hátteréről, ki-
jelöltük a határidős feladatokhoz az 
illetékes szakembereket, felelősöket. 
A hét során prezentációs előadást 
tartottunk városunkról, a helyi rá-
dióról, népszerűsítettük Tamásit és 
a kistérségünket, naponta tudósí-
tottunk a programokról a Tamási 

Rádióban, betekintést nyertünk 
a jénai helyi nyitott rádió műkö-
désébe, mindennapi munkafolya-
mataiba. Megismertük a résztvevő 
országok helyi rádióinak működé-
si formáit (a rádiókban dolgozók 
többsége önkéntes műsorkészítő), 
és előadásokat hallgattunk a külföl-
di rádiók működéséről, finanszíro-
zásáról, műsorstruktúrájáról, tech-
nikai hátteréről.  

A Jénában töltött egy hét alatt a 
készülő weboldalhoz is készítettünk 
fotósorozatokat és hanganyagokat, 
de hangfelvételek, szignálok, rövid, 
szöveges spotok is készültek, me-
lyeket a weboldalon kívül a résztve-
vő országok rádiói is felhasználnak. 

Egymás nyelvén mondtunk fel kü-
lönböző üdvözlő szövegeket, rövid 
szignálokat, köszöntéseket, rádió-
nak készült bemutatkozásokat. 

A tartalmas és feladat-, valamint 
programdús hetet egy tíznapos ta-
lálkozó követi majd 2013 júniusá-
ban, melyen a résztvevő országok 
10-10 fővel képviseltetik magukat, 
a találkozó helyszíne ismét Jéna 
lesz. Ezek után 2013 szeptembe-
rében Tamásiban kerül sor egy kö-
vetkező összejövetelre, addig pedig 
gőzerővel dolgozunk a határidős 
feladatokon, illetve ötleteket gyűj-
tünk a tamási találkozó élmény-, és 
programdús megszervezéséhez!

Martinka Dia

Továbbképzés 
TÁMOP-3.1.7-11/2 pályázat 
Iskolánk, a TONIEPSZ Würtz 
Ádám Általános Iskola az eu-
rópai uniós források által támo-
gatott akkreditált pedagógus-
továbbképzéseket szervezett. 
Ennek egyike 2012. augusztus 
22-24 között volt. A pályázaton 
elnyert 30 órás továbbképzést az 
Eötvös József Pedagógiai Szol-
gáltató által delegált Tancz Tün-
de főiskolai tanár vezette.

A képzés során a differenciált 
tanulásszervezés lehetőségeivel 
és módszereivel ismerkedtünk, il-
letve felidéztük, bővítettük eddigi 
ismereteinket. 

Iskolánkból 16 pedagógus vett 
részt a tanfolyamon. A képzést 
dolgozattal zártuk. Óravázlatot 
kellett írni egy konkrét tananyag 
vonatkozásában, amely tartalmaz-
ta az előzetes felkészülés lépéseit, 
a differenciált óra megtartásához 
szükséges feladatokat, a kooperá-
ciós technikákat.

A sikeres dolgozatok után min-
denki megkapta azt a tanúsítványt, 
amely igazolja, hogy a résztvevő 

pedagógusok a program alapítási 
engedélyében meghatározott tar-
talmi követelményeknek eleget 
tettek.

Pestiné Balogh Rózsa
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Szegény ember tehene
Ez a mondás hosszú időn keresztül meg-

állta a helyét, hiszen a kecske által termelt 
tej nagyon sok nehéz sorsú ember számára 
jelentett táplálékot. A szegény embereknek 
sem jelentett nehézséget a kecskék takar-
mányozása, ugyanis el-
hanyagolt területeken 
is megélnek, és olyan 
területeket is hasznosí-
tanak, amit más módon 
egyébként nem lehet. A 
tehenek takarmányozása 
- különösen télen - már 
nagyobb terhet jelentett, 
így csak a gazdagabb, 
tehetősebb társadalmi 
réteg engedhette meg 
magának a tehéntartást. Mára ez a helyzet 
megváltozott: már nem csak a „szegény em-
ber tehene” a kecske, hiszen világszerte egyre 
nő a kereslet a minőségi kecsketejből készült 
termékek iránt. Ennek oka a kecsketej táp-
lálkozásbiológiai értéke. Kellemesen lágy íze, 
közismerten magas beltartalmi értéke miatt 
sokan szívesen állják ki reggelente akár a 
méteres sorokat is a piacokon, ahol terme-
lői pultokon mérik a finom, friss kecsketejet. 
És nagyon jól teszik, hiszen kiválóan alkal-
mazható immunterápiás céllal is. A mezőn 
legelésző kecske allergén növényeket is elfo-
gyaszt, és azokat megemésztve a kórokozók 
gyengített formában vannak jelen tejében, 
ezért homeopátiás hatásánál fogva a pollen-
allergia kialakulása ellen is védettséget bizto-
sít. Magas A-vitamin tartalmának köszön-
hetően jótékony hatással van a pajzsmirigy 
működési zavaraira. A szépségápolásban is 
igen kedvelt használata, számos kozmetikai 
szer alapanyaga a kecsketej. Fehérjéinek bi-

ológiai értéke nagyobb, mint a tehéntejé. Ez 
a nagyobb savófehérje-tartalommal és a több 
esszenciális aminósav tartalommal magya-
rázható. A kecsketej biológiai, táplálkozási 
és egyes orvosi szempontok miatt is különös 

figyelmet érdemel. 
A tehéntejre ki-
alakult allergiában 
szenvedők 40%-a 
tolerálja a kecsketej 
fehérjéit. A sokszor 
bizonytalan eredetű, 
gyomor-bélrend-
szeri panaszokban 
szenvedők számára 
szintén megoldást 
jelenthet, ha étrend-

jükbe a tehéntejet és/vagy származékaikat 
kecsketej termékekre cserélik. Táplálkozás-
élettani előnye zsírfrakciójának jellegzetessé-
géből adódik: a kecsketejre jellemző, hogy a 
tehéntejnél kisebb méretű globulumok kép-
ződnek, ezáltal könnyebben emészthetők. 
Ezen kedvező biológiai tulajdonságok, vala-
mint a termelési és piaci körülmények miatt 
nem ritkán a kecsketejet tehéntejjel hígítva 
próbálják értékesíteni. A hamisítást a fehér-
jefrakciók közötti eltérésen alapuló techni-
kával igyekeznek kimutatni. A világ kecske-
létszámához (kb. 880 millió) viszonyítva a 
hazai 75000-es létszám elenyésző. Mégis, a 
kecsketejtermelés növelése és jelentősége - a 
speciális igényeket kielégítő önellátáson felül 
- elsősorban termékbővítésben és a prémium 
termékek előállításában van. A kecskete-
nyésztés kedvezőtlen adottsági területeken is 
piacképes termékeket előállító, munkahely-
teremtő ágazattá is válhat a jövőben!

Horváth József        

Októberi mindentudó
Zöldségek: Októberben takarítjuk be a táro-

lásra szánt gyökérzöldségeket (petrezselyem, 
sárgarépa, pasztinák, cékla). A felszedést 
napos, száraz időben végezzük, hogy a répa-
testek ne legyenek nedvesek, szennyezettek. 
A sérült, beteg gyökere-
ket ne tároljuk be, mert 
tönkre tehetik az egész 
termést! Pincében, ve-
remben, nedves homokra 
rétegezzük a növényeket. 
A tároló jól szellőző le-
gyen, a hőmérséklet ne 
haladja meg az 5-8 fo-
kot. A fejes káposztát, 
kelkáposztát, karalábét is 
tárolhatjuk pincében, ve-
remben. Csak a teljesen egészséges, ép növé-
nyeket tegyük el, és tárolás alatt folyamatosan 
ellenőrizzük azokat. Ha rothadást, romlást 
észlelünk, azonnal távolítsuk el! Szórjuk el a 
szerves trágyát, a N és K műtrágya egy részét. 
Kertünket gondosan ássuk, vagy szántsuk fel. 
Október elején ültessük el az áttelelő salátát 
és az őszi fokhagymát.

Szőlő: Takarítsuk be a késői csemegesző-
lőket, szellős helyen, felakasztva tárolhatjuk 
őket. Távolítsuk el a fürtről a beteg, sérült bo-
gyókat!

Gyümölcsös: Az őszi almák, körtés és bir-
sek szedését október végéig fejezzük be. Tá-
rolás előtt alaposan válogassuk át őket, hogy 
sérült, beteg, moníliás vagy kocsány nélküli 
gyümölcs ne kerüljön az egészségesek közé. 
A tárolóba rakás előtt a helyiséget alaposan 
takarítsuk, meszeljük ki. A fertőtlenítés 4-5 
gramm kénpor vagy fél szelet kénlap elége-
tésével történjen, majd 24 óra múlva alaposan 
szellőztessük ki a helyiséget! Az őszi időszak 

kedvező a gyümölcsfák telepítésére. Ültetésre 
megbízható helyről származó, jó minőségű 
szaporítóanyagot vásároljunk. Házi kertben 
a gyenge növekedésű alanyra telepített oltvá-
nyokat válasszuk. Ha az oltványokat hazaszál-

lítás után nem 
tudjuk azonnal 
elültetni, ver-
meljük el, hogy 
a gyökerek ne 
száradjanak ki, 
vagy egy várat-
lan fagy ne te-
gye tönkre!

Díszkert: a 
hónap végén 
még sor kerül-

het egy utolsó fűnyírásra, a vágás magassága 
4-5,5 cm legyen. A nyesedéket gyűjtsük ösz-
sze, ne hagyjuk a területen, mert az gyökér-
fulladást okoz! Folyamatosan gyűjtsük össze a 
fák lehullott lombját is, ha lehetőségünk van, 
komposztáljuk. Most nyílik a hónap legszebb 
évelője, a krizantém. Fajtaválasztékban bősé-
ges a paletta, a kis, csokros fajtáktól egészen a 
nagyvirágúig. Bátran ültessük ki a cserepesen 
vásárolt töveket, a hideget jól bírják. A hónap 
elején elültethetjük az árvácskát is, válasszuk 
az élénkebb, vidámabb színváltozatokat. Az 
enyhe októberi időjárás ideális a tavaszi vi-
rághagymák elültetéséhez is. Csomagküldő 
szolgálatok, gazdaboltok bőséges választékot 
kínálnak a szebbnél-szebb nárcisz, tulipán, já-
cint, krókusz hagymákból. Ne felejtsük el fel-
szedni a fagyérzékeny dália és kardvirág gu-
mókat! Tisztítsuk meg, majd tegyük dobozba, 
és tartsuk őket hűvös, de fagymentes helyen. 

Gölöncsérné Szabó Mónika

A BIOKOM Kft. 2012. évi  
őszi térítésmentes lakossági akciói

1. ŐSZI LOMTALANÍTÁS
A BIOKOM Kft. ez évben is 

megrendezi szokásos őszi térítés-
mentes lomtalanítási akcióját a 
Tamási Lakosság részére. Az aláb-
biakban néhány fontos tudnivalót 
közlünk a lomtalanításról: 

A jelzett hulladékot az adott na-
pon reggel 6 óráig kell kihelyez-
ni a gyűjtőjárat számára könnyen 
észrevehető helyen, közlekedési 
útvonal közelében.

A gyűjtőautó csak akkor tud szó-
ródó anyagot elvinni, ha az szál-
lításra előkészített (dobozolt vagy 
zsákolt) állapotban kerül kihelye-
zésre.

Az akció során nem helyezhetők 
el a következő anyagok: építési 
törmelék, állati tetemek, zöldhul-
ladék, veszélyes hulladékok (pl.: 
autógumi, akkumulátor, gyógy-
szer, szárazelem, festék, hígító, 
növényvédőszer stb.), elektronikai 
hulladékok (pl.: hűtőszekrény, TV 
stb.)

Lomtalanítási napok:
2012. november 5. hétfő: a hét-

fő-csütörtöki szedési körzetben 
2012. november 6. kedd: a kedd-

pénteki szedési körzetben

2012. november 7. szer-
da: Fornád, Adorján, Kecsege, 
Kishenye, Szarkahegy, Szemcse-
puszta területén

2. ZÖLDHULLADÉK BEGYŰJ-
TÉSE

A BIOKOM Kft. zöldhulladék-
gyűjtést szervez a Tamási Lakos-
ság számára az alábbi időpontok-
ban:

2012. november 8. csütörtök
2012. november 9. péntek

A gyűjtés kiterjed:
• ágnyesedék (max. 5 cm átmérő-

jű és 1 méter hosszú ágak, kévébe 
kötegelve)

• fűkaszálék (műanyag zsákban)
• falomb (műanyag zsákban) 
Amennyiben a növényi hulladék 

közé kommunális jellegű anyag is 
kerül, munkatársainknak a kihe-
lyezett növényi részeket nem áll 
módjukban elszállítani! A zsá-
kolást úgy szabad csak elvégezni, 
hogy az kibírja a kézi emelést.

Köszönjük, hogy Ön is hozzájá-
rul lakóhelyünk tisztaságához!

BIOKOM Kft.

Útjára indítjuk Gazdavilág című rovatunkat
A Tamási Táj korábbi számaiban már olvashatták a Gazdarovatot, melyben kistermelőket, szőlősgazdákat, hobbikertészeket láttunk el szaktanácsokkal. Az egyébként sikeres rovat 
azóta megszűnt, ám az olvasók részéről sok visszajelzést kaptunk, melyek szerint továbbra is igényt tartanának a mezőgazdasági szaktanácsokra. Kérésüknek eleget téve ezentúl minden 
hónapban olvashatják Gazdavilág című rovatunkat, melyben összefoglaljuk Önöknek az adott hónap aktuális mezőgazdasági, kertészeti és állattartási tudnivalóit. A rovat vezetésére 
Gölöncsérné Szabó Mónikát és Horváth Józsefet kértük fel: egyikük kertészmérnökként, míg másikuk agrármérnökként igyekszik megosztani Önökkel tapasztalatait, javaslatait. Kér-
dés esetén is szívesen állnak rendelkezésükre, kérdéseiket a tamasitaj@tamasi.hu e-mail címre várjuk!       

Műszaki osztály hírei
Őszi lomtalanítás

Néhány éve a tavaszi-őszi lomta-
lanítás és lombtalanítás munkála-
tait szolgáltató végzi városunkban. 
Az elmúlt évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a nem megfelelően 
kihelyezett hulladékot a szolgáltató 
nem viszi el, otthagyja azt. Ezért 
arra kérjük a lakosságot, hogy a 
BIOKOM Kft. tájékoztatójának 
megfelelően - méretezve és köte-
gelve - helyezzék ki a hulladékot, 
hulladékokat, hogy azok biztosan 
elszállításra kerüljenek! Továbbá, 
kérjük, hogy az elszállítás időpontja 
előtt csak 1-2 nappal helyezzék ki 
a lomokat és lombokat a település-
tisztaság megőrzése érdekében. A 
kihelyezést úgy kell elvégezni, hogy 
a gyalogos és gépjármű forgalmat 
ne zavarja!

Tűzifa tárolása közterületen
Készülve a télre, a fűtési szezonra, 

a háztartások nagy része ezekben 
az őszi hónapokban szerzi be a téli 
tüzelőt. Bevett gyakorlat, hogy a tű-
zifát a ház elé, közterületre rakják, 
rakodják le.

Arra kérjük az érintett háztartá-
sokat, hogy a fa behordásáról minél 
rövidebb időn belül gondoskodja-
nak, megelőzve ezzel egy esetleges 

szabálysértési eljárást. Tájékoztatá-
sul: a helyi rendelet értelmében a 48 
órát meghaladó tárolás engedély, és 
közterület használati díjköteles!

Tűzgyújtás
Az ősz beálltával a lakók gyakran 

érdeklődnek, hogy városunkban 
mikor, milyen feltételek mellett 
lehet a keletkező kerti hulladékot 
elégetni. Ezen igény kielégítése és 
a szabálytalanságok elkerülése ér-
dekében tájékoztatom a lakosságot, 
hogy a helyi rendelet értelmében a 
város belterületén tüzet gyújtani az 
alábbi feltételekkel szabad:

– Légszennyező anyagok ártalmas 
mennyiségben történő kibocsátásá-
val járó tevékenység végzése tilos!

– Az avar és kerti hulladék (pl.: 
ág, nyesedék, lehullott levelek a to-
vábbiakban együtt: zöld hulladék) 
ártalmatlanítása elsősorban kom-
posztálással történhet. Amennyiben 
a komposztálás nem megoldható, a 
zöld hulladék ártalmatlanításáról 
a kötelező közszolgáltatás keretén 
belül, illetve az alábbiakban leírt 
módon történő égetéssel kell gon-
doskodni

– Lakótelepeken, társasházak te-
rületén a zöld hulladék égetése tilos!

– Családi és kertes házaknál a 
füstképződés csökkentése érdeké-
ben a zöld hulladékot előzetesen 
szikkasztani, szárítani kell, és az 
eltüzelés csak folyamatosan kis ada-
gokban történhet

A városban tüzet gyújtani csak – 
tavasszal - március 1. és április 30. 
valamint – ősszel - szeptember 1. 
és november 30. között keddi és 
pénteki napokon lehet 9 és 18 óra 
között, amennyiben az illetékes mi-
nisztérium tűzgyújtási tilalmat nem 
rendelt el. 

Mivel napjainkban szinte min-
den háztartásban elérhető az in-
ternet szolgáltatás, így az orszá-
gos tűzgyújtási tilalomról a www.
katasztrofavedelem.hu internetes 
oldalon tájékozódhatnak a leggyor-
sabban és legegyszerűbben.

Végezetül arra szeretnék kérni 
minden tűzgyújtásban érintettet, 
hogy a komfortos és békés egymás 
mellett élés érdekében a nagy füst-
képződéssel és intenzív szaggal járó 
néhány maroknyi falevél égetését 
mellőzni szíveskedjen, inkább vá-
lassza a már említett komposztálás, 
vagy szemétszállítás lehetőségét!

Kiss István közterület-felügyelő

Illusztráció Illusztráció
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Schüleraustausch
Szeptember 21-28. között a 
wurzeni Pestalozzi iskola 15 diák-
ja és 2 tanára viszonozta a tamási 
tanulók áprilisi látogatását. Ta-
másiban 11 évvel ezelőtt ismer-
kedtek meg a címnek adott né-
met kifejezéssel, melynek magyar 
megfelelője a „diákcsere” szó, s 
azóta rendszeresek a csereprog-
ramok. Birgit Knispel és Kerstin 
Opitz tanárnőktől a termálfürdő-
ben kértem egy rövid nyilatkoza-
tot.

•  A tamási utazás egyfajta juta-
lom út a diákjaik számára?

 – Tulajdonképpen igen, 15 diákot 
választottunk ki erre az útra. Isko-
lánkban 5-től 10 osztályig folyik 
képzés, így a csoport tagjai is kü-
lönböző korúak. Van közöttük, aki 
első alkalommal jöhetett el, de van, 
aki negyedszerre jár itt, s mindig 
ugyanannál a magyar diák családjá-
nál szállásoljuk el. Ez egyúttal azt is 
jelzi, hogy nagyon szeretünk önök-
höz jönni. Az elmúlt évek során 
többen már családjukkal is vissza-
tértek Tamásiba, sőt nagyszülők is 
eljöttek, akik közt akadt olyan sze-
mély, akit hajdan Magyarországról 
telepítettek ki.
•  Mivel töltötték el az eddigi na-

pokat?
 – Természetesen jártunk a he-

lyi általános iskolában és a gim-
náziumban, órákat látogattunk, s 
versenyeztek is a diákok. Kedden 
Budapest, szerdán Tihany neveze-
tességeivel ismerkedtünk. Ma dél-
előtt a csodálatos termálfürdőben 
strandolhatunk, majd délután a 
Német Nemzetiségi Önkormány-
zat vendégei leszünk. Diákjaink a 
fogadó családokkal is kirándultak, 

mi pedig vendéglátóinkkal, Henkei 
Sándorné és Földesi Gabriella ta-
nárnőkkel többek közt a Trófea fő-
zőversenyre látogattunk ki.
•  A magyar diákoknak a cserelá-

togatások nagyszerű lehetőséget 
kínálnak a német nyelv tanulásá-
ra. Elmondható ez fordítva is?

 – A tanulóink nemcsak a magyar 
nyelv tanulásával próbálkoznak, de 
otthon, Wurzenben magyar szak-
kört is vezetünk, ahol megismer-
hetik az alapszavakat, a magyar 
szokásokat, ételeket. Nagy öröm és 
élvezet számunkra, ha Magyaror-
szágon is megkóstolhatjuk például 
a gulyáslevest, a réteseket.
•  A német diákok milyen kü-

lönbségeket látnak az iskolai okta-
tások között, illetve Önök milyen 
változást tapasztaltak az elmúlt 10 
év alatt Tamásiban?

 – Tanulóink szerint a magyar 
tanárok nem olyan szigorúak. Mi 
nagy fejlődést látunk, megszépültek 
az iskolák, új üzletek nyíltak, s gyö-
nyörű lett a termálfürdő, ahol na-
gyon jól éreztük magunkat. Jövőre 
is szívesen eljövünk.
•  Milyen változtatásokat tarta-

nak szükségesnek a cserekapcsolat 
következő 10 évében?

 – Célszerű lenne a 7 napot 10-re, 

14-re meghosszabbítani. Így na-
gyobb lehetőség nyílna az iskoláink 
életének alaposabb megismerésére. 
Mi, magunk is szívesen tartanánk 
német órákat a tamási iskolásoknak.
•  Köszönöm a beszélgetést. Kí-

vánom, hogy a cserekapcsolat a 
jövőben is bővüljön, növekedjen 
tartalomban! 

ÖJ

Épülhet a Trianon emlékmű
Ünnepélyes avatását 2013. június 4-re tervezik

Ezeréves hazánkat 1920. június 
4-én szörnyű tragédia sújtotta: elve-
szítettük Magyarország területének 
és lakosságának kétharmadát. Mos-
tani hazánkban a családok többsé-
ge felmenőin, rokonain és barátain 
keresztül károsultja, elszenvedője 
volt a trianoni országvesztésnek. 
Az átélt szenvedések fájdalma még 
most is él az emlékezetben, a lel-
kekben. A történelem kerekét nem 
lehet visszaforgatni, de annak sem 
jogi, sem erkölcsi akadálya nin-
csen, hogy csonka hazánk határait 
légiesnek tekintve, szívünkben-lel-
künkben újra egyesüljön a Kárpát-
medencei magyar nemzet. Ennek a 
lelki folyamatnak az elindítója, örök 
időkig létező emlékeztetője lenne 
a városunkban létesítendő Tria-
non emlékmű, melyet a Kossuth 
téri üzletsor előtti sétány mentén, 
az I. világháborús emlékmű szom-
szédságában helyeznénk el. A 
szürke gránit tömb homloklapján 
a szétszakított Magyarországot 
ábrázolnák a gránitszikla lapok. 
Az elszakított országrészek színe 
fekete lenne, belevésve négyzetki-
lométerben meghatározott terü-
letük, s a csonka Magyarországot 
zöld gránitlap mintázná. A már-
ványtömb felső élén egy ková-
csoltvas hármashalom, rajta ket-

tős kereszt szimbolizálná hazánk 
1100 éves keresztény államiságát. 
A stilizált ország térkép alatt a 
szomorú időpontot is feltüntet-
nénk: 1920. június 4.  Az emlék-
művet kizárólag közadakozásból 
kívánjuk megvalósítani, az ado-
mányozásban kifejeződhet honfi-
társaink egyetértése ezzel a nemes, 
hazafias kezdeményezéssel. Város-
unk a beleegyező határozaton, s a 
közterület díjmentes átengedésén 
túl anyagiakat nem tud biztosítani. 
Ezért kérjük az Önök segítségét! 

A pénzbeli hozzájárulásnak több 
módja is lehetséges. Személyes 
befizetéssel adományozhatnak az 
Észak-Tolna Megyei Takarék-

szövetkezet Dózsa György utcai 
kirendeltségében a „Tamási Vá-
rosért Közalapítvány” 70900086-
50176881. sz. Trianon emlékmű 
alszámlára. A fent számlaszámra 
átutalással is adakozhatnak. A be-
tétszámla növekvő összegéről és 
az egyéb fejleményekről a havonta 
megjelenő Tamási Táj rendszere-
sen tájékoztatja majd Önöket. Az 
emlékmű várható költsége 4 mil-
lió forint lesz, ebből szeretnénk az 
egymás mellé kerülő két városi em-
lékhely környezetét is szebbé tenni. 
Reményeink szerint ebben az évben 
összegyűlik a szükséges összeg, el-
készül a végleges terv, és 2013 jú-
niusában ünnepélyes keretek között 
átadhatjuk Tamásiban a Trianon 
emlékművet. 

dr. Deák Gábor- Szalai Iván – 
Tóth József

Német nemzetiségi nap a Kultúrák Házában
 „Régi idők süteményei” címmel 
Tamási Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzata az iskolai csere-
kapcsolaton résztvevő 30 tanuló 
és a közösség számára nemzeti-
ségi napot szervezett 2012. 09. 
27-én délután, ami így nemcsak 
nemzetiségi, de nemzetközi is volt 
egyben.

A közösség „MAMÁI” 
megismertették a tanuló-
kat régen elfelejtetett süte-
ményekkel.

Megtudhattuk Nieder 
Annus nénitől, hogy mi-
lyen a kukoricalisztből ké-
szült „Kugruzprosa”, hogy 
néz ki egy „Radlkhihli”. 
Megízlelhettük Ritter Ma-
rika néni „Orirkhuháját”. 
Gyorsan elfogyott a Pelcz 
Ami néni sütötte püspök-
kenyér, de Horváth Éva néni „Ven-
dégvárója” is nagyon ízlett minden-
kinek.

Kreativitásunknak sem szabtunk 
határt. „Prendazuckertorte”-t/ ége-
tett tortát/ is készíthettünk Both 
Éva néni és Freisinger Timea segít-
ségével.

A barkácsolás is nagy élményt je-
lentett mindenkinek. Balaskó Ma-
rika megtanított néhány fortélyt a 
varrás tudományából. A program 
végén vidám napraforgó figurák tu-
catjai sorakoztak a vázákban.

Kellemesen teltek az együtt töl-
tött órák. Köszönet a szervezésben 
résztvevőknek, hogy az elfelejtett 

sütiket felejthetetlenné tették ezen 
a kellemes délutánon! Az elkészült 
„emléktárgyak” már valószínűleg a 
wurzeni, tamási, pincehelyi, ozorai, 
iregi, felsőnyéki, hőgyészi gyermek-
szobák díszei, illetve hasznos tarto-
zékai az iskolatáskáknak.

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tamási Táj 
olvasóit, hogy 2012. szeptember 

20-ig 243.000 forintot adomá-
nyoztak az alábbi tamási lakosok 

az emlékmű létesítéséhez: 

dr. Deák Gábor és neje
Simon Károlyné

Szalai Iván
dr. Takács Gyula

Tóth Attila
Tóth Árpád
Tóth József
Tóth Lajos

Köszönjük az adományokat! 

Kistérségi könyvtárak technikai fejlesztése
A TIOP-1.2.3-11/1-2012-0075 
azonosítószámú pályázat elnyeré-
sével a Tamási Kistérség könyvtá-
rai (a Tamási Könnyü László Vá-
rosi Könyvtár szolgáltatóhelyei) 
számára elektronikus berendezé-
seket szerezhettünk be, amelyek a 
könyvtári szolgáltatásokat össze-
hangoló infrastruktúra fejleszté-
sét célozzák meg.

A pályázat nyerteseinek három 
fordulóval jutattuk el a kívánt esz-
közöket. Ebből az első kiszállítás 
augusztus közepén zajlott le (Für-
ged, Iregszemcse, Koppányszán-
tó, Értény, Szakály, Nagyszékely, 
Varsád, Regöly, Nagyszokoly). A 
második kiszállítás szeptember 
1-jével (Újireg, Diósberény, Ka-
laznó, Mucsi, Nagykónyi, Dúzs, 
Szakadát) már szintén lezárult, a 
harmadik pedig szeptember 30-
ával teljesült (Kisszékely, Miszla, 

Tolnanémedi, Udvari, Ozora, Ke-
szőhidegkút, Magyarkeszi, Szá-
razd, Belecska).

2012 októberétől már minden 
kistérségi könyvtárunkban az új 
technikai eszközökkel gazdagod-
va várhatják könyvtárosaink az 
olvasókat!

Könyvtárosok

Osztálytalálkozó
A tamási Általános Iskolában 
1962-ben végzett 8. A osztály 
tanulói 2012. szeptember 22-én 
tartották meg 50 éves találkozó-
jukat. 

Az erdőgazdaság épületében egy 
finom ebéd elfogyasztása után 
emlékeztek vissza a felejthetetlen diákévekre. E jeles eseményt em-

léklap örökítette meg.

„Egyszer volt, hol nem volt…”
Népmese hete 

(szeptember 24-28.)
Népmeséinket szeptember végén, 
Benedek Elek születése napján 
ünnepeljük.

A Könnyü László Városi Könyv-
tárban mondtuk, hallgattuk, ol-
vastuk, játszottuk és éltük a mesét 
egy egész héten át, a Würtz Isko-
la alsós diákjaival. A különböző 
mesefoglalkozásokon újra és újra 
megtapasztalhattuk, hogy a mesé-
nek kortól függetlenül helye van 
életünkben, hiszen tiszteletre, sze-

retetre, kitartásra, önmagunk iránti 
hűségre nevel.

Eckert Lívia, gyermekkönyvtáros

Az Általános Iskola és a Gim-
názium cserekapcsolatban részt 
vett tanulói, szüleik és a szer-
vező tanárok köszönetet mon-
danak a Wurzen-Tamási iskolai 
csereprogram támogatóinak.  
2012-ben szponzoraink voltak:
 Tamási Város Német Nemze-

tiségi Önkormányzata
Iskola a Fenyves Alján Alapít-

vány
Tamási Termálfürdő

Topa és Társa Építési kft.
Brettner Éva

Buchholcz János és Bucholcz 
Jánosné

Gubicza Csaba és Gubiczáné 
Dörnyei Aranka
Henkei Sándor

Takács Gyula és Takács Gyu-
láné

Illusztráció
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Haza a múltban 94.

Tamási régi plébániaépülete
A római katolikus templom északi 
oldalán, ahol ma az erdőgazdaság 
épülete áll, 1985-ig Tamási régi 
plébániaépülete feküdt. A főtérrel 
szembenéző, a fő utcával párhuza-
mosan hosszan húzódó, kontyolt 
nyeregtetős épület több mint 200 
évig meghatározta a főtér és a vá-
ros arculatát. Építésének törté-
netét, részleteit legalaposabban 
Papp Istvántól tudhatjuk meg, aki 
a Historia Domusban önálló feje-
zetet szentelt neki.

A plébániát Szente János plébá-
nos idején (1750-1762) kezdték 
építeni, de Andrásy László (1762-
1768) idején félbemaradt a munka, 
amelyet csak Szányi Ferenc (1768-
1774) alatt folytattak és végül Né-
meth Pál (1774-1805) szolgálatá-
nak kezdetén, 1776-ban (Farkas 
Pál szerint 1775-ben) fejezték be. 
Az 1783-as vizitáció szerint „a 
plébánialak jó anyagból, a község 
munkájával és költségein épült”. Ez 
volt településünk egyik legrégibb 
épülete, hiszen építése a miklósvári 
vadászkastély építése előtt (1777-
1779) fejeződött be, mai épülete-
ink közül csak a katolikus templom 
(1735-1742) és a Rozália-kápolna 
(1742) épült korábban.

A plébánia hatalmas telke továb-
bi épületeknek, létesítményeknek is 
helyet adott. Itt állt a mesterlakás, 
de volt istálló, kút, pince, (jég)ve-
rem, kert gyümölcsfákkal, filagória 
és melléképületek is. A plébánia 
udvarán Siegwart Ignác plébános 
(1843-1878) házat építetett, benne 
nyári konyhával és füstölővel, ennek 

fenntartása a mindenkori plébánost 
terhelte.

Az eredeti épületet többször bő-
vítették. Először 1862-ben az „elöl 
levő” (valószínűleg délen fekvő) 
két kis szobához egy öl hosszúságú 
részt toldottak, ezeket egybe fog-
lalva készült az „első nagy szoba”. 
A nyugati homlokzathoz toldott, 
a plébániai irodából nyíló filagóri-
át Németh Ferenc esperes (1890-
1898) építtette saját költségén, de 
ezt 1970-ben lebontották rossz ál-
laga miatt.

1815-ben pince készült, 1816-ban 
filagória, alatta téglával kirakott ve-
remmel. 1935-ben a borospincéből 
kiágazó gazdasági pincét készítettek.

A plébánia udvarát és kertjét 
1819-ben kerítették be, 1832-ben 
pedig folytatták „az iskola szegle-
tétől az istállóig”. Pontosan száz 
év múlva, 1932 szeptemberében 
az épület nyugati és déli oldalán 
embermagasságú téglakerítést épí-
tettek, tetejére vaskeretes drótháló 
került.

Az épülethez az idők folyamán 
négy kút is tartozott. Az első kutat 
1806-1807-ben ásták Német Pál 
plébános végrendeletéből, a másodi-

kat Siegwart Ignác plébános idején. 
Ennek szomorú érdekessége, hogy 
az elkészült kutat utoljára ellenőrző 
kútásóra ráomlott a kút, holtteste is 
a mélyben maradt. 1907-ben a har-
madik, a kapu közelébe eső kútnak 
beszakadt a téglázata, ezért készült 
a negyedik kút. Az udvart először 
Andrásy László plébános ültette be 
gyümölcsfákkal, de még 1933 őszén 
Papp István is ültetett alma-, kör-
te-, dió- és cseresznyefákat.

Az épületet többször is érte ter-
mészeti kár: a mesterlakás az 1778-
as nagy tűzvészben leégett, 1828. 
szeptember 15-én pedig villám-
csapás miatt a plébánia égett le az 
istállóval és a melléképületekkel 
együtt.

A plébánia telke 1928 őszén két 
helyen is megfogyatkozott: a püs-
pök engedélyével megfelelő kom-
penzáció ellenében átadták az észak 
felé fekvő plébániakertet az újon-
nan építendő járásbíróság céljaira, 
cserében a község az udvarban fel-
építtette a lebontott pincét és kam-
rát is. Ugyanekkor a nyugati olda-
lon fekvő kiskertből egy 1,5 méter 
széles sávot adtak át útszélesítéshez, 
cserébe a téglafalat a községnek újra 
meg kellett építenie.

A régi plébánia épületét Papp Ist-
ván az 1960-as évek elején szerette 
volna műemlékké nyilváníttatni, de 
az Országos Műemlék Felügyelő-
ség – különleges építészeti jellegze-
tességek hiányában – nem tartotta 
erre érdemesnek, ezért kerülhetett 
lebontásra 20 évvel később.

K. Németh András

Retro Tamási
A fotón a 65-ös és 63-as utak kereszteződése, és a volt 29-es ABC lát-

ható. 

Figyelem! Keressük az alábbiakat:
- a József Attila Lakótelep építéséről, ill. annak folyamatairól készült ké-

peket
- a régi ÁFOR kútról, és a hajdanán mögötte található bisztróról készült 

fotókat
Ha valaki rendelkezik ilyen fényképekkel, kérjük, jelentkezzen a 

retrotamasi@gmail.com címen! 

Szeptemberi kempingtalálkozók
2012. szeptember 6-9-ig már ötödik alkalommal került sor a Baranya 
Megyei Kemping Klub találkozójának megrendezésére, akik szinte 
törzsvendégnek számítanak. 

A vendé-
gek csütör-
töktől fo-
lyamatosan 
é r k e z t e k , 
ö s s z e s e n 
37 lakóko-
csival. A 
p é n t e k i 
megnyitót 
közös lán-
gos sütés 
és zenés-táncos est követte, melyen minden kempingvendég részt vett.  
Legfőbb program a pihenés mellett természetesen a fürdőzés volt. Egy 
hét múlva a szekszárdi Táborozó Természetbarátok Egyesülete találko-
zójának adott otthont a Tamási Kemping. Több éve jártak utoljára itt, 
és most újra eljöttek felfedezni Tamásit és környékét. A hűvösebb idő 
ellenére szép számban gyűltek össze, hogy kihasználják az új fürdő adta 
lehetőségeket.

Riviera Cafe  Band
„ahol mindig forró a hangu-
lat’’?
A zenekar két tagja az interne-
ten, a Zenészbázis weboldalon 
ismerkedett meg valamikor 2009 
derekán. Beleunva a több mint 
20 éve tartó haknizenélésbe a 
műfajt színvonalasabb, kevésbé 
kommersz, megnyerőbb stílus-
ban gondolták folytatni.

Egy közös zenélés után (nevez-
hető már akár próbának is) meg-
beszélték, hogy ez jó, és folytatni 
kell. Egy- két buli után a mai 
zenei elvárások és a női ének-
hangban rejlő lehetőségnek (duett 
– vokál ) engedve hamarosan éne-
kesnőt kerestek. Ez nehezebb fel-
adat volt, mint elsőre gondolták. 
Sok kudarc után, több énekesnőt 
megismerve végül Schlégel Ani-
ta személyében megtalálták a női 
énekhang, és a megfelelő hozzá 
állás tökéletes elegyét.

Zenekar felállása:
Schlégel Anita     -    Ének,Vokál
Hegedűs Zoltán   -    Keyboard, 

Ének,Vokál
Leimszíder Zsolt -    Dob, 

Conga, Percussion, Vokál
Az ismertség (Dunaújváros és 

vonzáskör-
zete) , a jó 
csengés és 
a kávé sze-
retete miatt 
megtartva 
Hegedüs kolléga régi csapatának 
nevét Riviera Cafe zenekar néven 
kezdték meg működésüket.

A zenei repertoár elég változa-
tos, jószerint a tagok zenei ízlését 
tükrözi. A zenekar a repertoárt jól 
megfontoltan és körültekintően 
választja meg, ami minden eset-
ben az aktuális igények kielégíté-
sére szolgál.

Csapatuk saját hangtechnikával, 
hangosítással, professzionális fel-
szereléssel képes akár 500 fős ren-
dezvények zenei szolgáltatására.

Vállalják céges bulik, szalagava-
tók, bál és esküvői zeneszolgálta-
tást 20 év tapasztalatával, a mai 
kor igényének megfelelően.

A közeljövőben, szalagavatóra, 
esküvőre és egy multi cég évzáró 
bulijára hivatalosak.

Elérhetőség: www.rivieracafe.hu
Hegedűs Zoltán:   06-20/4895-

670, Leimszíder Zsolt: 06-
30/5583-491.

Kárpátia koncert Tamásiban
A zenekar először látogatott el városunkba. Ki ne 
ismerné a nemzeti érzelmű rock zenészekből álló 
Kárpátia zenekart? A több éves zenei múlttal rendel-
kező csapat végre ellátogatott Tamásiba is. A Dejavu 
rendezvénycsarnok 2012. szeptember 14-én zengett a 
magyarságot dicsőítő daloktól, melyeket a közönség 

együtt énekelt a zenészekkel. 

A koncertre ellátogató mintegy hatszáz ember izga-
tottan várta a kezdést, kicsik és nagyok egyaránt. Kilenc 
órakor végre nagy lendülettel a húrokba csaptak a fiúk. 
Többek között felzendültek az új album dalai (Márciusi 
Pest, Honvéd induló, Egy rózsaszál szebben beszél). A 
repertoárból természetesen nem hiányozhattak a jól is-
mert és szeretett klasszikusok sem (Magyarország kato-
nái, Hol vagytok székelyek, Veterán). A koncert sokak-
ból egyforma érzéseket váltott ki, egyszerre lobogtatta 
zászlaját a jelen és a jövő nemzedéke. Külön figyelmet 
kapott egy a 14. születésnapját ünneplő hölgy, akit édes-
apja a Piszkos Fred című számmal lepett meg, hiszen ez 
lánya kedvence. A zenekar közvetlenségéből adódóan 
lehetőség nyílt a színpadi szereplésre is, és az ünnepelt-
tel közösen énekelték el a dalt. A koncert a Himnusz és 
a Székely Himnusz közös eléneklésével zárult. A végén 
azzal a tudattal indultunk haza, hogy életre szóló él-
ményekkel gazdagodtunk, és már a következő koncert 
gondolata motoszkált a fejünkben. Szerencsénkre az 
elégedettség kölcsönös volt, és a jelzések alapján a zene-
kar jövőre is ellátogat hozzánk, így ismét egy fergeteges 
estére számíthatunk!

Gróf Olga, Őri Bálint

COOP nap a Bokrétában
Az idei évben immár tízedik alkalommal került 
megrendezésre szeptember 15-én a Kop-Ka Zrt. 
3. sz. Coop Szupermarket üzlet parkolójában a 
COOP nap. A hagyományőrző rendezvényünk a 
gyártó, a kereskedő és a vásárló közös napja. 

A vásárlóinkat hosszabbított nyitva tartással és 
egész napos akciókkal, engedményekkel vártuk. A 
korábbi évekhez hasonlóan idén is sok színes gyer-
mek és felnőtt programmal vártuk kedves vendége-
inket. A gyermekek szórakoztatásáról a légváron, 
trambulinon és arcfestésen túl lufi hajtogatás vala-
mint kézműves foglalkozás gondoskodott. A szeren-
csekerék forgatás és a tombolasorsolás az idei évben 
is nagy sikert aratott.                                     

A helyi fellépőink zenés, táncos műsorain kívül az 
egészségre és a sportra is szerettük volna felhívni a 
figyelmet, melynek kapcsán a Tamási sportcsapatok, 
egyesületek is bemutathatták magukat és eredmé-
nyeiket. Az olimpia évében két olimpikont hívtunk 
vendégül, akik nagyon szimpatikus és felszabadult 
részvételükkel nagyban emelték a délután és az est 
hangulatát. A tízedik születésnapi Coop nap al-
kalmából egy meglepetés tortával kedveskedtünk 
vendégeinknek és munkatársainknak. Külön köszö-
netünket fejezzük ki a támogatóinknak és fellépő-
inknek, valamint a munkatársainknak fáradhatatlan 
munkájukért.

Viola Szabolcs Kop-Ka Zrt.
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Tamási 2009 FC
Szeptemberi eredmények

2012.09.09. Kakasd SE - Tamási 2009 FC 6-3. Gól-
szerzők: Kovács P. (öngól) Miklós L. 2, Csaba A. (öngól) 
Tóth L. Sebestyén M. ill Baranyai, Mészáros Z, Kovács P.

2012.09.15. Tamási 2009 FC - Faddi SE 1-2 Gólszer-
zők: Szép G. ill. Pesti V., Gerendai G.

2012.09.22. Tamási 2009 FC - Kisdorogi FC 3-1 
Gólszerzők: Baranyai D. 2, Tóth Z. ill. Berning A.

2012.09.30. Szedres SE - Tamási 2009 FC 3-2 Gól-
szerzők: Bíró A. 2, Junkuncz ill. Bernáth D., Molnár L.

Októberi mérkőzések: 
2012.10.06. Szombat 14.00

Tamási 2009 FC - Dunaszentgyörgy SE
2012.10.14. Vasárnap 14.00

Dunaföldvár FC - Tamási 2009 FC
2012.10.20. Szombat 13.30

Tamási 2009 FC - Nagymányok SE
2012.10.28. Vasárnap 13.30

Bátaszék SE - Tamási 2009 FC
Jó szurkolást, hajrá Tamási! Ifj. Hajdics Attila

...hogy legyen alkalmunk megállni!
A mai világban fontos a tájékozottság és az ismeretanyag. 
Szerintünk fontosabb, hogy ebben a rohanó világban a gye-
rekeknek legyen alkalmuk megállni, a pillanatnyi kis dolga-
ikat kijátszani, kibeszélni magukból. 

Ezért a foglalkozásainkat nem annyira tanórának tekintjük, 
sokkal inkább „kincskereső” alkalomnak. A keresztyén értéke-
ket a báb és film eszközeinek segítségével próbáljuk közelebb 
hozni az egyes korosztályokhoz. Bibliai és irodalmi történe-
tekben és filmekben lelhetünk rá olyan értékekre, amikre ér-
demes rácsodálkozni. Megbeszéljük, hogy a saját életünkben 
és mindennapjainkban mit is tudunk mindezzel kezdeni. A ti-
niket már több minden foglalkoztatja. Egy-egy képkocka vagy 
filmrészlet sok kérdést, gondolatot indít el bennük. Mindezek 
megbeszéléséhez nem árt az egymásra való figyelem. Annyi 
minden „dübörög” a gondolataikban, hogy először mi hall-
gatjuk meg az aktuális slágerüket. Csak azután tudnak ránk 
figyelni, miután kiventilálták magukból a sok valós és virtuális 
információt. Többször férj-feleségek együtt tartjuk a gyermek 
alkalmakat. Így a mai divatos élettársi világban házaspárként 
állunk a gyerekek előtt. Amikor a saját gyermekeink is részt 
vesznek a foglalkozáson, még jobban odafigyelnek a gyere-
kek, hogy hogy is oldódik meg egy-egy nyafogás. Fontosak 
az önzetlen szándékok, amik túlmutatnak egyéni érdekeken. 
A keresztyén báb és filmkörnek,  nem feltétele a felekezethez 
való tartozás. Szerintünk élhetőbbé válhatnak a mindennapok. 
ha emberi kapcsolataink túllépnek vallási, etnikai korlátokat, 
de mindeközben a másság tiszteletének határait betartják. Ez 
nem megy magától, mindezt tanulni kell - ehhez kellenek 
olyan alkalmak, amik erre a tanulásra alkalmat adnak. Vannak 
akik a gyerekek leterheltségére és elfoglaltságára hivatkoznak, 
amikor a gyermekeik lelki világáról van szó. A gyerekek lelki 
világa érzékeny: olyanok, mint egy szivacs. Nem mindegy mi-
vel „szippantják” tele a szívüket. A keresztyén életforma sze-
mélyes - Isten és ember, ember és ember közti - kapcsolaton 
alapul. Ez nem lehet a legutolsó a mai elszemélytelenedő, vir-
tuális szagú világunkban.

Foglalkozásaink:
- ovisoknak csütörtökön 8 órától 
- általános iskolásoknak:   alsósoknak szerdán, 
  felsősöknek csütörtökön 15 órától a magyar teremben 
- vályi fiúkollégiumában szerdánként 19 órától 
- gimnáziumban  csütörtökön 13 órától 
Jelentkezés: 
- az evangélikus parókián vagy 
- www.tamasimisszio.hu címen.

MŰVELŐDÉS	HETE	–	TANULÁS	ÜNNEPE	2012.	
2012. október 14.- 20. A program 
szervezője: „Tamási Szakképzéséért” 
Alapítvány Helyszín: SZLTISZK Vá-
lyi Péter Szakképző Iskolai Tagintéz-
mény, 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8.

Október 14. vasárnap: 
Rékasi Károly előadóestje

19:00 Szerelmem, Erdély - Gróf Czegei 
Wass Albert levelei, versei, írásai alapján 
összeállította, a filmmontázsokat készí-

tette, rendezte: Koltay Gábor

Október 15. hétfő: Művészetek napja
15:30 Németh József Pál festőművész 

„Bolyongásaim” című kiállításának meg-
nyitója a Vályi Péter Szakképző Iskola 

Kindl Kupolagalériájában
A kiállítást megnyitja Berkesné Imre 
Erika, a Tamási Művelődési Központ 

művelődésszervezője
Közreműködnek: Vályi Hangadók és 

Mayer Marianna

Október 16. kedd: 
Mezőgazdasági termelők napja

10:00-14:00 Mezőgazdasági kiállítás és 
vásár helyi termelők portékáiból a Vályi 

Aulában
10:00-15:00 Tárlatvezetés a Présház 

Múzeumba
15:00 Mezőgazdasági fórum

Mezőgazdaságunk jelene és jövője 
Jakab István, mezőgazdász, politikus, 

az Országgyűlés Alelnöke
Az új agrárkamarai törvény – új lehe-

tőség a magyar agrárium számára
Tamási Balázs, a Tolna Megyei Agrár-

kamara Titkára
A bor ünnepe

A rendezvény első 50 vendége vendé-
günk egy pohár borra, a rendezvény 

ideje alatt bor vásárlására lehetőség van
17:30 A jó bor ismérvei

Büss Zsuzsanna és Ferenc Vilmos, az 
Alisca Borrend Lovagjainak előadása

19:00 Töltsd tele pajtás poharad!

A Vivat Bacchus a capella kórus hang-
versenye - borkóstolóval

Október 17. szerda: Tehetséggondo-
zás és nemzetközi kapcsolatok napja
15:00 Tehetséggondozás és a nemzetközi 

kapcsolatok
Előadók: A tanulók személyre szabott 

fejlesztése a hejőkeresztúri Körzeti 
Általános Iskolában

Kovácsné Dr. Nagy Emese, a 
hejőkeresztúri iskola Köztársasági Ér-
demrend Lovagkeresztjével kitüntetett 

igazgatója
Az SZLTISZK REMEK Tehetség-

pontjának eredményei és tervei
Pintérné Fetzer Mónika, SZLTISZK 
REMEK Tehetségműhely vezetője, az 
SZLTISZK pedagógiai főigazgató-he-

lyettese
Nemzetközi pályázatok lehetőségei a 

tehetséggondozásban
A Tempus Közalapítvány munkatársai
Az SZLTISZK és a Vályi nemzetközi 

gyakorlata
Kocsis Ibolya, az SZLTISZK szakmai 

főigazgató-helyettese
Kökönyei Hedvig, a Vályi Péter Tagin-

tézmény igazgatóhelyettese

Október 18. csütörtök:  
Szakképzés-felnőttképzés napja

15:00 Szakképzés, felnőttképzés, társa-
dalmi integráció

Előadók: Weinper Mária, BM Köz-
foglalkoztatási Helyettes Államtitkár-

ság munkatársa
Garai Péter, Türr István Képző és 

Kutató Intézet igazgatója
Kocsis Csaba, Tolna Megyei Kormány-
hivatal Oktatási Főosztály főosztály-

vezetője
Mártonfi György, OFI tudományos 

munkatárs
Tóth László, Tolna Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara Szakképzési 

Főosztály főosztályvezetője

Október 19. péntek: 
Emlékezés 1956-ra

15:00 1956 – a fiatalok szemével
Irodalmi és rajzpályázat díjátadó 

ünnepsége
17:30 Forradalom és bukás 

1956 eseményeire emlékezünk
Az Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltára munkatársa és 
K. Németh András, helytörténész, a 

Simontornyai Vármúzeum igazgatója

Október 20. szombat:  
Záró rendezvény

Helyszín: Vályi Péter Szakképző Iskola 
aulája

19:00 Szakonyi Károly-Gyurkovics 
Tibor: Szeretők 

Vallomás a szerelemről (monodráma)
Incze Ildikó előadóestje

Az est vendége: 
Szakonyi Károly Kossuth-díjas és József 

Attila-díjas író

A belépés mindegyik rendezvényre 
ingyenes!

Kézilabda	mérkőzések
NB II                   feln. jun.
Tamási KC- Pécsváradi Sp. X. 13. 16:00 18:00
Hévíz SK - Tamási KC  X.20. 12:00 10:00
Tamási KC - BRB Bank Siklós X. 27. 16:00 18:00
Balatonszemes KSE - Tamási KC XI. 03. 16:00  18:00
Tamási KC - Bácsbokodi NKSE XI. 10. 16:00  18:00

OSB
Mohácsi TE - Tamási KC X. 10.  17:00
Tamási KC - PTE-PEAC X. 17.  16:30
Rinyamenti KC - Tamási KC X. 24.  17:00

Tamási KC - Nagykanizsai SE XI. 07. 16:30
Megye felnőtt

TAMÁSI – TOLNA  X.07. 10:00
BÖLCSKE – TAMÁSI  X.18. 18:00
TAMÁSI – DECS  X.21. 11:00
TAMÁSI – TENGELIC XI.04. 11:30

Megye serdülő
TAMÁSI – TOLNA  X. 07.  12:00
TAMÁSI – KOCSOLA  X. 26.  15:00
TAMÁSI – TENGELIC XI. 04. 10:00

OMEGA	AC	őszi	eredményei
Tolna megye Serdülő, Ifjúsági és Junior Bajnoksága 
Szekszárd 2012. 09. 14-15.

80 m futás 4. Gulyás Martin 98’ 
súlylökés 4 kg 2. Balla Zsolt 97’
súlylökés 3kg  5. Czeller Gábor 99’
diszkoszvetés 1kg  1. Balla Zsolt 40,0 m e. csúcs
diszkoszvetés 0,75 kg 3. Czeller Gábor
80 m futás 1. Lacza Eszter 99’ 10,9 s e. csúcs
100 m futás   2. Farkas Réka  97’13,8 s e. csúcs
távolugrás 1. Lacza Eszter 4,60 m
súlylökés 4 kg   1. Farkas Réka

súlylökés 3 kg  2. Lacza Eszter
diszkoszvetés 1 kg 1. Farkas Réka
diszkoszvetés 0,75 kg 2. Lacza Eszter

Serdülő Egyéni Országos Bajnokság Tatabánya 
2012. 09. 22-23.

súlylökés 4 kg  10. Balla Zsolt 11,84 m
diszkoszvetés 1 kg 10. Balla Zsolt 39,04 m
80 m futás   12. Lacza Eszter 11,33 s
távolugrás   11. Lacza Eszter 4,52 m

SPORT

A	Termálfürdő	októberi	
programajánlata

 Töltse a hosszúhétvégéjét nálunk!
Október 21-22-én tréfás családi ve-

télkedővel, csúszda-, sörívó- és rétes evő 
versennyel, X-BOX bajnoksággal várjuk 
kedves Vendégeinket.

Október 31-én egy őrületes 
„Halloween party” hajnalig tartó nyitva 
tartással. 

 A születésnapjukat ünneplő vendége-
ink, - akik ezt igazolvánnyal is igazolni 
tudják –október hónapban ingyen lép-
hetnek be a Tamási Fürdőbe, s egy üveg 
pezsgővel is megvendégeljük őket. 

FIGYELEM!
FIÚ KÉZILABDA Várjuk a 2005, 2004, 2003, 2002-

ben született fiúk jelentkezését az újonnan indított szakosz-
tályunkba. Érdeklődni és jelentkezni lehet: 06-70/3380-316.

LEÁNYOK Várjuk 2006-os, 2005-ös, 2003-as, 2002-es, 
valamint 1998-as, 1999-es születésű leányok jelentkezését 

korosztályos csapatainkba. ( Jelentkezni: 30/363-9571)
OVIS KÉZI 5-7 éves kislányok és kisfiúk számára já-

tékos kézilabda edzéseket tartunk minden héten kedden 
16.15-től az óvoda aulájában.

Championátus 4.negyedik hely
Augusztusban rendezték  a 2012-es Championátus díjugra-
tó verseny fordulóit. A két háromnapos fordulót Kiskunhalason és 
Tápiószentmáronban rendez-
ték, amelyen részt vett a Tamási 
Lovassportegyesület versenyzője, 
Hajdics Ágnes is. 

A két forduló alatt összesen hat 
pályán szerepeltek Revans nevű lo-
vával, összetettben a negyedik helyen 
végeztek.

Gratulálunk és további sok sikert!
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2012-ben is hirdes-
sen hangsebességgel, 

változatlan árakon!
Leggyorsabb és leghatékonyabb 

reklámozási lehetőség a rádiórek-
lám.  A Tamási Rádió már 11. éve 
megbízható és nagyon jó hallga-
tottsági mutatókkal működik, közel 
45.000 ezer embert érünk el egy-
idejűleg. A reklámfelületeink nagy 
hatékonysággal rendelkeznek!

Reklámajánlatunk:
Napi hirdetés: 4-szeri elhang-

zással 2.000,-Ft + Áfa. 
Hétnapos hirdetés: 

napi 3-szori elhangzással,  
összesen 21 sugárzás, 

10.500,-Ft+Áfa.

TAMÁSI TÁJ
Szerkesztőség: 

Lakatos Sándor, Miskolczi 
Zoltánné, Sógorka Péter

Felelős szerkesztő: 
Szinák Renáta

7090 Tamási, Szabadság u. 46.
E–mail: tamasitaj@tamasi.hu

Tel: 06 (74) 898 105
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

Október 13. 10.00
BABA-MAMA KLuB

Szervezésében ruhabörze
Október 13. 

TÚRA
Gyönk-Szárazd

Október 15. 13.30 Kézműves foglalkozás
Az 1. c. osztályosoknak

CSODÁS DOBÁS LABDA KÉSZíTÉSE
Október 16. 14.00 Kézműves foglakozás 

A GIMNÁZIuM KOLLÉGISTÁINAK KOSZORÚ 
KÉSZíTÉS

Október 16. 14.30
JÁTSZóHÁZ A KuKORICA FOSZTóBAN

a 4.a. osztállyal
Október 16. 14.00

ESTHAJNAL NYuGDíJAS KLuB
Játék, móka, kacagás – közösségi foglalkozás -

Október 17. 14.00
KÉZMűVES FOGLAKOZÁS 

A Gimnázium napközis csoportjának koszorú készítés
Október 18. 14.30

Jó KOR AZ óKOR, TÖRTÉNELMI JÁTSZóHÁZ 
a TONI EPSZ felső tagozat 2. napközis csoportjának

Október 19. 10.00 óra
„Csipike” gyermekszínházi bérlet 1. előadása

VIZIPóK CSODAPóK
Óperenciás bábszínház előadása

Bérlet ára 1.800 Ft Alkalmankénti jegyár: 700 Ft
Október 18. 13.00 Kézműves foglalkozás

Az 1. d. osztályosoknak
CSODÁS DOBÁS LABDA KÉSZíTÉSE

Október 20.  6.30-14.00
KISTERMELŐI ÉS KÉZMűVES PIAC A PIACTÉREN

Október 24. 14.00
JÁTSZóHÁZ A KuKORICA FOSZTóBAN

a 4.b. osztállyal
Október 25. 14.00 Mozdulj!

ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK, SORVERSENYEK A 
2.a. osztálynak

Október 26.14.00 Kézműves foglakozás 
A 4. napközis csoportnak koszorú készítés.

TAMÁSI	VÁROSI	MŰVELŐDÉSI	KÖZPONT

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

Anyakönyv
Szeptemberben születtek:

Lezsák Hanna
Kuti Dávid

Varga Marcell
Ősz Blanka

Lovay Nimród
Védőnénik

Szeptember hónapban házasságot kötöttek:
Varga Ágnes – Lécser Zoltán

Őri Adrienn – Farkas József Jácint
Hegedüs Beáta – Inger Zoltán

Sok boldogságot az ifjú pároknak!

Július hónapban elhunyt:
Simon Flórián

Augusztus hónapban elhunyt:
Gyenei Jánosné Marcsik Ilona

Részvétünk az elhunytak hozzátartozó-
inak!

Bencze Gyöngyi anyakönyvvezető

Építő És Városüzemeltető Kft.
Megbízható szakirányítással 

16 Méteres eMelőMagasságig, eMelő 
kosaras autóval 

Vállaljuk veszélyes fák kivágását, ereszcsatornák tisztítását, magas 
épületek fa szerkezetének festését, üvegfelületek tisztítását.  Továb-
bá vállalunk még az építőipar területén felújítást, átépítést, utóla-
gos hőszigetelést, térburkolást. bővebb inforMációért és 

árajánlatért hívják lippai lászlót, a 20/236-54-77-es 
telefonszáMon!

Mozi
Október 17. 19.00

TED
Színes, magyarul beszélő, amerikai 

vígjáték, 107 perc, 2012 16 éven alul-
iaknak nem ajánlott! Jegyár: 600 Ft

Október 31. 19.00
AZ EMLÉKMÁS

Színes, magyarul beszélő, amerikai-
kanadai akciófilm, 121 perc, 2012 16 

éven aluliaknak nem ajánlott!
Jegyár: 600 Ft

Az idegenforga-
lom ünnepén

Szeptember 27-én, 
csütörtökön, a tu-
rizmus világnapján 
a tamási Tourin-
form Iroda vezető-
je, Örményi János 
helyi és kistérsé-
gi prospektusokat, 
szóróajándékokat, s 
stílszerűen tourin-
formos cukorkát 
osztott kora reggel 
a piacra menőknek, 
illetve napközben a 
termálfürdő vendé-
geinek, akik öröm-
mel fogadták az apró 
meglepetést.

Október 23. 10.00
VÁROSI ÜNNEPSÉG 

NEMZETI ÜNNEPÜNK ALKALMÁBóL 
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZÍNHÁZTERMÉBEN

MŰSORT ADNAK A BÉRI BALOGH ÁDÁM GIMNÁZI-
UM TANULÓI.

AZ ÜNNEPSÉGET KÖVETŐEN KOSZORÚZÁS
A KOSSUTH TÉRI EMLÉKTÁBLÁNÁL ÉS KOPJAFÁNÁL.

Kiállítások
Október 17-től október 30-ig a művelődési központban

”A FÉNY MINDENKIÉ”
a Látássérültek Esélyegyenlőségéért Egyesület által kiírt rajzpályá-
zat bemutatója Megnyitó és eredményhirdetés: 2012. október 17. 

16.00 óra
Október 24-től november 18-ig

a Tamási Galériában Tamási, Szabadság u. 29/2.
(Kultúrák Háza, a volt bíróság udvarán)
PóSA EDE FESTŐMűVÉSZ

és
PóSA BuBA KÉPZŐMűVÉSZ

KIÁLLÍTÁSA
Megnyitó: 2012. október 24. 16.30 óra

Megnyitja: Lönhárd Ferenc a Bárka Művészeti Szalon elnöke

A Tamási Galéria nyitva tartása: Kedd-péntek 14.00-18.00, szombat-
vasárnap 14.00-17.00. Hétfő szünnap.


