
Ezüst minősítés kapott a Rozmaring Német 
Nemzetiségi Kórus

A VII. Landesrat Kórustalál-
kozón és minősítő versenyen 
vett részt Mözsön Mayer 
Marianna vezetésével a Roz-
maring Német Nemzetiségi 
kórus. 

A tagok délelőtt megismerkedtek 
a Német Tájház rendkívül gazdag 
gyűjteményével, amelyben a mözsi 
kórus egyik lelkes tagja kalauzol-
ta el őket. Délután került sor a tíz 
résztvevő kórus műsorára, majd a 
zsűri értékelésére. - Nagy élményt 
jelentettek számunkra a csodála-
tos hangzású, többszólamú német 
népdalok – mesélték a kórusta-
gok. - Mi a legfiatalabbak voltunk, 
hiszen csak öt éve alakultunk, és 
a nagy múltú, 20-25 éve működő 

kórusok közé leginkább tanulni, 
tapasztalatot szerezni mentünk 
első megmérettetésünkre. Végül 
ezüst minősítést kaptunk, nagy 

örömmel fogadtuk a zsűri dönté-
sét. Továbbra is szívesen fogadunk 
német népdalokat kedvelő újabb 
tagokat a kórusunkba!

A város borturizmusának fellendítése a cél
A Városi Művelődési Központ 
konferencia termében tar-
tották a „Tamási Turisztikai 
Kerekasztal” soron követke-
ző megbeszélését, amelyre 
ezúttal helyi borászok is meg-
hívást kaptak.

Elsőként Porga Ferenc polgármes-
ter tartott tájékoztatót Tamási sző-
lészetét, borászatát érintő fejlesztési 
tervekről, célkitűzésekről. Ezt köve-
tően Róth Zoltán fürdővezető tájé-
koztatta a jelenlévőket a termálfürdő 
2016-os eseményeiről, működéséről. 
A harmadik napirendi pontban is-

mételten a polgármester szólt az idei 
nagyrendezvényekről, illetve a be-
nyújtott TOP-os pályázatokról.
János Zsolt TDM munkatárs a 
kerekasztal résztvevőit arról infor-
málta, hogy a Tamási Térsége Tu-
risztikai Egyesületet a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium idén március 
31-én hivatalos TDM (Turisztikai 
Desztináció Menedzsment) szer-
vezetként vette nyilvántartásba. 
Legfőbb feladata, hogy a Tamási 
járás területén fellelhető turisztikai 
attrakciókat összekapcsolva és a 
meglévő szolgáltatásokat fejleszt-
ve olyan idegenforgalmi vonzerőt 

alakítson ki, mely nem csak régi-
ós, hanem országos szinten is ver-
senyképes. Első lépésként a TDM 
munkatársai elkezdték felvenni a 
kapcsolatot azokkal a szolgáltatók-
kal, melyek meghatározói a helyi 
turizmusnak. Az együttműködések 
ösztönzésével összetett turiszti-
kai programcsomagok kialakításán 
dolgoznak, melyek sikerességétől 
a helyben eltöltött vendégéjszakák 
számának növekedését várják. 
A tájékoztatók elhangzása után az 
önkormányzat, a helyi vállalkozá-
sok, valamint a borászok képviselői 
egyetértettek abban, hogy csak kö-

zösen, a pályázati lehetőségeket ki-
használva lehet borút állomásokat, 
bor utakat  kialakítani, fejleszteni, a 
város borturizmusát „kifehéríteni”. 
A polgármester úr zárszavában ki-
emelte, hogy a turisztikai kerekasz-
talokon korábban elhangzottaknak 
megfelelően a költségvetésben egy 
millió forintot különítenek el a helyi 
szálláshelyek akadálymentesítésére, 
amelyet pályázat útján lehet majd 
elnyerni. A pályázat részleteiről, a 
feltételekről, a műszaki elvárásokról 
a júniusi képviselő-testületi ülésen 
döntenek, s azt követően közzé te-
szik majd a Tamási Tájban is.

A tartalomból
Új igazgató a művelődési köz-
pont és a könyvtár élén

Jövő év január 1-jétől a Tamási 
Városi Művelődési Központ és a 
Könnyü László Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjtemény 
integrált intézményként mű-
ködik tovább, az igazgatói fel-
adatok ellátásával Czink Juditot 
bízta meg Tamási Város Önkor-
mányzati Képviselő-testülete.

Æ 4. oldal
Pántlikás számadás

Gálaműsorral zárta az évadot 
május 21-én a Pántlika néptánc 
és a Szélrózsa citera együttes a 
művelődési központban.

Æ 4. oldal
A magyar hősökre emlékeztek

A magyar hősök emlékünne-
pét minden évben május utol-
só vasárnapján tartják azokra a 
magyar katonákra és civilekre 
emlékezve, akik az életüket ál-
dozták Magyarországért.

Æ 2. oldal
Egymillió forinttal támogatják 
Savanyú Pétert

Először juthat ki tamási sporto-
ló az Olimpiára: Savanyú Péter 
diszkoszvető, a tamási TAM-
BAU Atlétikai Klub versenyzője 
a riói Olimpiát tűzte ki célul.

Æ 7. oldal

Tamási leghíresebb szülöttére, Würtz Ádám grafikus művészre emlékezve idén immár hatodik alkalommal rendezte meg a Ta-
mási Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a regionális rajzversenyt.      Æ 3. oldal 
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A Würtz Fal hirdeti a gyerekek által álmodott és megélt pillanatokat

Pedagógus napi 
köszöntés

Tamási Város Polgármestere, 
Porga Ferenc a városi kerté-
szetben nevelt virágokkal és 
köszöntő kártyával emlékezett 
meg az óvodapedagógusokról, 
dajkákról, bölcsődei gondozó-
nőkről június 3-án. Az óvoda és 
bölcsőde dolgozóinak nagyon 
jól esett a látogatás, mely nem 
csak egyszeri alkalom, hiszen 
mára már hagyománnyá vált. 
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Javul a közbiztonság helyzete 
A statisztikai adatok szerint 
a regisztrált bűncselekmé-
nyek száma az elkövetés 
helye szerint a Tamási Rend-
őrkapitányság működési 
területén 12 %-kal, 968-ról 
852-re csökkent.

A csökkenés nem csak az előző 
évi adatokhoz viszonyítva figyel-
hető meg, hiszen a bűncselek-
ményszám az elmúlt 5 év vonat-
kozásában folyamatos csökkenést 
mutat – hangsúlyozta dr. Bognár 
Szilveszter, kapitányságvezető. – 
Emellett Tamásiban a közterüle-
ten elkövetett bűncselekmények 
száma is csökkent, 46-ról 38-ra 
változott. 
A város vonatkozásában fontos 
hangsúlyozni, hogy 2015-ben 
nem történtek olyan sorozat jelle-
gű, halmozottan egy-egy terület-
re koncentrálódó lakásbetörések, 
amelyek az ott élő lakosságában 
riadalmat, félelmet keltettek vol-
na. A betörések elhelyezkedése 
az alacsony számuk mellett igen 
szórt képet mutat, a lakótelepi la-
kásbetöréstől a külterületeken ta-
lálható lakatlan ingatlanokig be-
zárólag. Míg a lakott lakásokban 
elkövetett betöréseket jellemzően 

utazó bűnözők követik el, addig 
a lakatlan, esetenként külterületi 
ingatlanokban inkább helyi, hely-
ismerettel rendelkező bűnözők az 
elkövetők. 
- A lakásbetörések megelőzése, 
számuk visszaszorítása a kapi-
tányság kiemelt feladatai közé 
tartozik, ezért az elmúlt évben 
is több intézkedést tettünk – 
mondta a kapitányságvezető. 
- Egyrészt a nyomozások ada-
tait, tapasztalatait megosztot-
tuk a közterületi szolgálatot 
ellátó állománnyal, valamint a 
bűncselekmények elkövetése 
szempontjából veszélyeztetett 
időszakokban és helyeken meg-
előző, nyomozó portyaszolgála-
tot szerveztünk, amelyet gyakor-
latilag folyamatosan fenntartunk 
a cselekmények adatainak elem-
zéséhez igazítva. Egy-egy jelen-
tősebb kárértékű betörés felderí-
tésére külön nyomozó csoportot 
állítottunk fel, illetve összehan-
golt nyomozásokat folytattunk 
a megye más kapitányságaival 
is. Fontos hangsúlyozni, hogy 
intézkedéseink eredményeként 
jelentősen javult a betöréses lo-
pások felderítése is, 26, 1%-ról 
42,4%-ra módosult. 

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

2016.  JÚNIUS 23. (CSÜTÖRTÖK) 10.00-11.00
BALASSA ZOLTÁN

2016.  JÚNIUS 30. (CSÜTÖRTÖK) 10.00-11.00
CSERESZNYÉS BALÁZS

A képviselői fogadóórák július 1-től augusztus 20-ig 
szünetelnek! 

A magyar hősökre emlékeztek
A magyar hősök emlékün-
nepét minden évben május 
utolsó vasárnapján tartják 
azokra a magyar katonákra 
és civilekre emlékezve, akik 
az életüket áldozták Magyar-
országért. Tamásiban május 
29-én, vasárnap invitáltak 
minden emlékezni kívánót a 
Hősök kertjébe, az I. és II. Vi-
lágháborús emlékműhöz.

 – Hősök nélkül nincsen nemzet. 
Történelmünk minden korszakát 
hőseink áldozatkészsége, vitézsége 
ragyogta be, és nélkülük már régen 
elpusztultunk volna. A hősi halotta-

inkra való emlékezés azonban nem 
gyászünnep, nem halottak napja, 
hanem büszke, öntudatos kegyelet 
azok iránt, akik nemzetünk meg-
váltásával biztosították maguknak 
a dicső életet. A jelenlegi nagy vi-
lágpolitikai felfordulásban, amidőn 
népek, nemzetek sorsa dől el újabb 
évszázadokra, a Hősök napjának 
különös jelentősége van – fogalma-
zott emlékbeszédében dr. Szatmári 

László, önkormányzati képviselő. 
A megemlékezést koszorúzással 
zárták, a jelenlévők egy-egy szál 
gyertyát és virágot helyeztek el az 
emlékműveknél. 

„Nem kell beszélni róla sohasem…
..de mindig, mindig gondol-
junk reá.” Juhász Gyula so-
raival nyitotta meg beszédét 
Porga Ferenc, Tamási Város 
polgármestere a Nemzeti 
Összetartozás Napján rende-
zett megemlékezésen. 

Gondolnunk és emlékeznünk kell 
arra, hogy Magyarország terüle-
tének és népességének 2/3-át el-
veszejtették, közöttük színmagyar 
területek kerültek távol az anya-
országtól. Gondolnunk kell arra, 
hogy minden harmadik magyar a 
csonkává tett Magyarország hatá-
rain kívül rekedt, idegen fennható-
ság alá került, és ott élnek ma is a 

leszármazottaik. Gondolnunk kell 
arra, hogy megfosztottak minket 
nemzeti vagyonunk javától, ásvány-
kincseinktől, gyárainktól, kiváló 
termőföldeinktől, vasút vonalaink-
tól. Azóta is Trianon kinek gyász és 
keserűség, kinek beletörődés, apátia, 

elhallgatni való tény, kinek idejét 
múlt múltba fordulás, vagy épp hát-
ranézés nélküli előremenekülés a 
jövőbe. Bárhogy legyen is, Trianon 
96 év után is hat: lelkünkben hor-
dozzuk traumáját mi, magyarok, or-
szághatáron belül és kívül egyaránt. 
A Hősök kertjében álló Trianon 
emlékmű előtt koszorúzással zárták 
a megemlékezést.  

Gyászol a tamási lovasélet
Örményi János

Életének 87. évében, 2016. 
január 17-én elhunyt Hirling 
József ezredes, a Határőrség 
Kiskunhalasi Lovasiskola egy-
kori parancsnoka, a Tamási 
Lovasnapok egyik létreho-
zója, nemzetközi színvonalra 
emelője. Sajnos csak nemrég 
értesültem halálhíréről, ezért 
a megkésett megemlékezés.

Azon kevés lovas szakemberek közé 
tartozik, akinek munkásságát a Ma-
gyar Lovas Szövetség a legmaga-
sabb, a Gróf Széchenyi István-em-
lékéremmel ismert el. A részletes 
katonai és lovas pályafutásának mél-
tatása helyett inkább a térségünk-
höz, a tamási lovas napokhoz fűződő 
kapcsolatáról írok, felhasználva a két 
emlékezetes találkozásunkon Tőle 
hallottakat, amelyeket a Mozaikok 
a Tamási Lovasnapok történelméből 
című könyvemben feljegyeztem.
1956-tól rendszeresen vásárolt a 
környékünkről lovakat a kiskunhala-
si alakulat részére. Az éves 100-120 
darabos lószükségletet javarészt Re-
gölyben, Szakályban, Nagykónyiban, 
Dalmandon, Döbröközön szerezte 
be, kezdetben nem kis büszkeségük-
re a gazdáktól, később a termelőszö-
vetkezetektől, állami gazdaságoktól. 
A leghíresebb közülük a Regölyből 
10 hónaposan elkerült csikó, Ragyo-
gó, s annak 205 cm-es ugrása Suti 
Istvánnal, amely még a Vasút utcai 
pályán történt az 1970-es évek ele-
jén, de máig rekord Tamásiban.
A Tamási járás lótenyésztésének 
befolyásolása mellett múlhatatlan 
érdemeket szerzett a regölyi és a ta-
mási lóversenyek létrehozásában is. 
Olyan neves versenyzők kerültek 
ki keze közül, mint többek között 
Varró József, Suti István, Tuska Pál, 

Fodor Gábor, Füzér Gábor, akik 
nem csak a tamási közönséget, de 
nagy nemzetközi versenyek nézőit is 
elkápráztatták tudásukkal. A halasi 
határőröknek és a kapcsolatrend-
szerük révén érkező hazai és külföl-
di versenyzőknek köszönhetően a 
lovasnapok hamarosan 3-4 naposra, 
s nemzetközivé bővültek.
A 2008-2009-es találkozásaink 
alkalmával szívélyesen emlékezett 
vissza az ezredes úr a Tolna város-
ból származó felesége révén a Tolna 
megyei kötődésére,  a tamási ese-
ményekre, a barátokra, s készséggel 
segített a könyv kiskunhalasi anya-
gának összeállításában. Nagy meg-
tiszteltetés volt számomra, hogy 
2009 augusztusában eljött az egyik 
legeredményesebb tanítványával, 
Varró Józseffel a könyvbemutatóra, 
s személyesen adhattam át neki a 
tiszteletpéldányát.
Remélem, hogy a sokak által tisztelt 
Hirling József emléke, a térségünk 
lótenyésztéséért és versenysport-
jáért kifejtett tettei, érdemei nem 
halványulnak el, s a kései utódok is 
megőrzik. Egy Hirling Józsefről el-
nevezett versenyszám, különdíj le-
hetne ennek az emlékápolásnak az 
első lépése.
Hirling József hamvait 2016. február 
28-án katonai tiszteletadás mellett 
helyezték el a kiskunhalasi római 
katolikus temetőben. Nyugodjék bé-
kében!

Röviden
Vadászfestő munkás-

ságának állítottak 
emléket

A X. Trófea Vadgasztronómi-
ai Fesztiválhoz kapcsolódik a 
Tamási Galéria aktuális kiállí-
tása. A tárlat Báró Schell József 
Antal vadászfestő munkássá-
gának állít emléket. A szülői 
birtokon, a Tengelichez tartozó 
Katalinpusztán nőtt fel szoros 
kapcsolatban a természettel, a 
gazdag növény- és vadvilággal. 
Környezete igen korán felfigyelt 
a gyermek kiváló rajzkészségé-
re és megfigyelő képességére. A 
tamási kiállítás a Tolna megyei 
kiállítás-sorozat egyik állomása. 
Művészetét a gyöngyösi Mátra 
Múzeum gyűjteményében lévő 
és családja által őrzött képeinek 
reprodukciói mutatják be. A ki-
állítást június 1-jén dr. Koncz 
István vadász, vadászati író nyi-
totta meg, a tárlat június 26-ig 
látható.

Ismét megkezdődött 
az Év Fürdője szavazás
A tavalyi évhez hasonlóan a 
fürdők három kategóriában ver-
senyeznek egymással 2016. má-
jus 1. és augusztus 31. között. 
A legnagyobb és legismertebb, 
valamint nagyvárosokban ta-
lálható fürdők „Az Év Fürdője 
2016” kategóriában, a regionáli-
san ismertek „Az Év Feltörekvő 
Fürdője 2016”, míg a kis telepü-
léseken található kis fürdők „A 
Helyiek Kedvenc Fürdője 2016” 
kategóriákban indulnak. Mind-
három kategóriában a legtöbb 
szavazatot szerző nyer. A Tamási 
Termálfürdő „Az Év Feltörekvő 
Fürdője” kategóriában indult, 
tavaly ebben a mezőnyben a 8. 
helyen végzett. Szavazni a www.
azevfurdoje.hu oldalon lehet, 
minden szavazó sorsoláson vesz 
részt, amelyben megnyerheti a 
wellness hétvégék és a további 
értékes nyeremények egyikét.

Házhoz megy a hivatal

Folytatódik a fórumsorozat, a 
következő állomása érinti az 
Árpád utcát, az Építők útját, a 
Gárdonyi és a Jókai utcát, ezeket 
a területeket járják be a városve-
zetők és a hivatal munkatársai 
június 28-án, kedden. Ezúttal 
is várják a lakosságot, hogy az 
érintett helyszíneken közösen 
keressenek megoldást a felme-
rülő problémákra. Találkozó az 
Építők útján, az óvoda épületé-
nél 16:30-kor. 
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Kezdetektől-napjainkig

Kétféle ember létezik  
Magyarországon: aki szereti 

a Suzukit, és aki nem
A Suzuki-csoport 2020-ban 
ünnepli alapításának száza-
dik évfordulóját, a Magyar 
Suzuki pedig 25 éve csatlako-
zott a csoporthoz. Tamásiban 
23 éve nyitotta meg kapuit 
a Suzuki Hirt Autószalon, 
melynek ügyvezetőjével és 
tulajdonosával, Hirt Ferenc-
cel beszélgettünk.

 – Mindössze három autóval indí-
tottuk el a vállalkozásunkat – emlék-
szik vissza. – Mindig is autós-mo-
toros őrült voltam, ahogy mondani 
szoktam, talán benzin folyik az ere-
imben is. 1988-ban, 21 évesen még 
meggondolatlanok voltunk és tör-
tént velem egy csúnya autóbaleset, 
azóta élem az életem kerekesszék-
ben. A baleset után kellett 1-2 év, 
mire végiggondoltam, hogy mihez 
is akarok kezdeni az életemmel, és 
valahogy mindig az autókhoz ka-
nyarodtam vissza. 1993-ban, ami-
kor a Suzuki elkezdett mozgolódni 
Magyarországon, megkerestük őket, 
hogy szeretnénk forgalmazni az au-
tóikat. Kialakítottunk egy autókeres-
kedést, mindössze három autóval, és 
vártuk a vevőket. Egy hónapig senki 
nem nyitotta ránk az ajtót, így bizto-
sak voltunk benne, hogy ez egy vesz-
teséges vállalkozás lesz.
• Aztán nem várt sikert hozott 
már az első évben, ha jól tudom.
 – Így van. A következő évben, 

1994-ben mi lettünk az év márka-
kereskedője, rendkívüli értékesíté-

seket bonyolítottunk le. Egy fővel 
kezdtük meg a működést, aztán rá-
jöttünk, hogy ez az egész ennél bo-
nyolultabb lesz. Hiszen az autóknak 
egyéb tartozékai is vannak, például 
rádiók, riasztók, amelyekhez szak-
ember szükséges, így felvettünk egy 
villamossággal foglalkozó kollégát. 
Később, ahogy megnövekedett a 
szerviz igény, megálmodtunk egy 

csarnokot 5 beállással, ezt fél év 
alatt fel is húztuk. Ma már fogom 
a fejem, hogy miért csak ekkorát 
terveztünk, hiszen jóval többre vol-
na igény, de annak idején csak két 
emberrel kezdtük meg a munkát. 
Ha előre láttuk volna, hogy az üzlet 
ilyen sikeres lesz, legalább bővít-
hetőre kiviteleztettük volna a sza-
lont. Évek óta nem csak Suzukikat 

szervizelünk, hanem gyakorlatilag 
mindent, ami befér a kapun. Ka-
rosszériaműhelyünk, festőüzemünk 
lett időközben, saját lakatosunk, 
fényezőnk, ma már 18 ember dol-
gozik csak a Tamási szalonunkban. 
• Érintette-e a válság az autósza-
lont, kevesebb autót vettek az em-
berek 2008 tájékán?
 – Igen, jelentősen. Nem csak Ta-

másiban, hanem Kaposváron és 
Nagykanizsán is létrehoztunk egy-
egy üzletet, mindhármon megérez-
tük a válságot. 2008-ban kezdődött 
a mélypont, a három üzletnek 90 
%-kal visszaesett a forgalma. Azt 
kell mondanom, az utóhatásait még 
ma is érezzük, de talán hamarosan 
kilábalhatunk belőle. Tavaly elér-
tünk egy a cégünk életében jelentős 

számot: túl vagyunk az ötezredik új 
autó értékesítésén is.
• Milyen a Suzukik megítélése 
ma?
 – Azt szoktam mondani, hogy 

kétfajta ember van Magyarorszá-
gon: az egyik szereti, a másik gyű-
löli és lenézi a Suzukit. Sok tévhit 
dőlt már meg nálunk is. Volt olyan 
ügyfelünk, aki itt hagyta az autóját 

szervizben, és egy általunk adott 
tesztautóval ment haza. Amikor 
visszajött, elismerően nyilatkozott, 
nem gondolta volna, hogy ilyen jó 
autóval van dolga.  Nyilvánvaló, 
hogy nem kell összehasonlítani a 
körtét a görögdinnyével, nem 500 
lóerős autókat árulunk, de a maga 
kategóriájában bőven megállja a 
helyét. A szervizünknek kevésbé 

jó, mert nem nagyon megy tönk-
re, gyakran hangoztatják a futómű 
javítók, hogy a Suzukikból nem 
tudnának megélni. Csak körül kell 
nézni egyébként: az 1991-ben for-
galomba helyezett Suzuki Swiftek 
még mindig mennek az utakon. 
Gyakorlatilag egy elnyűhetetlen 
autó, és büszkék vagyunk rá, hogy 
magyar terméket árulunk. 
• Autós balesete után autókkal 
foglalkozik, ez az élete. Soha nem 
félt visszaülni a volán mögé?
 – A balesetem után nyolc hónapos 

rehabilitáció következett, amikor 
vége lett, édesapám még az akkori 
Daciánkkal hozott haza Budake-
sziről. Emlékészem, hogy 30 km/
óránál már furcsa érzés kerített ha-
talmába, úgy tűnt, hogy olyan gyor-
san suhan el mellettem minden. 
Egy darabig nem szerettem autó-
ba ülni, aztán sikerült túltennem 
magam rajta, és ma is vezetek, sőt, 
élvezettel vezetek. Imádom az au-
tókat, és úgy gondolom, nem ők te-
hetnek a balesetemről. A mai napig, 
ha jó autót látok vagy hallok, nem 
tudom szó nélkül hagyni, azonnal 
érdeklődni kezdek. Sőt, rallycsapa-
tot is működtettünk kollégáimmal, 
barátaimmal közösen, 2003-ban 
az I. osztályban országos bajnokok 
voltunk. Tele van a szalon kupákkal, 
melyekre nagyon büszkék vagyunk. 
Ha vállalkozásra adnám a fejem, ma 
is autókhoz lenne köze, ez biztos. Jó 
döntésnek bizonyult, immáron 23 
éve, minden nehézség ellenére.

Májustól a Würtz Fal hirdeti a gyerekek által 
álmodott és megélt pillanatokat Tamásiban

Dobos Rita

Tamási leghíresebb szülöt-
tére, Würtz Ádám grafikus 
művészre emlékezve idén 
immár hatodik alkalommal 
rendezte meg a Tamási Ál-
talános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola a regionális 
rajzversenyt. 

Rill Mária szervező, az iskola kép-
zőművészeti ágának vezetője el-
mondta: régóta szerették volna a 
város számára megmutatni, hogyan 
dolgoznak a képzőművészetis diá-
kok. Így jött az ötlet, hogy az isko-
lát övező és a járókelők számára is 
jól látható egységes kerítésfelületet 
falfestő pályamunkák segítségével 
díszítsék. Bonyhád, Iregszemcse, 
Nagykónyi, Pécs, Simontornya, Sza-
kály és Tamási képzőművészeti isko-
lás tanulói jelentkeztek a regionális 
pályázatra, a beérkezett pályaműve-
ket a tamási művelődési központban 
május végéig tekinthetik meg az 
érdeklődők. A zsűri döntése alap-
ján kiválasztott munkákat maguk az 
alkotók festhették fel május 13-án 
az előzetesen fehér falfestékkel ala-
pozott kerítésre. Az időjárás kegyes 
volt a résztvevő 16 csapathoz, hiszen 
az eső elkerülte az iskolát, bár a szél 
egész nap kitartóan fújt. A gyere-

kek a Würtz Fal logójával díszített 
saját kötényben, pólóban dolgoztak. 
Nagylelkű támogatók gondoskodtak 
a festéshez szükséges alapanyagokról 
és lelkes szülők osztogatták a saját 
készítésű házi süteményeket, frissí-
tőket. Délben ebéd várta a megéhe-
zett alkotókat, a nap végén tartott 
eredményhirdetést követően pedig 
minden résztvevő plakettel, emlék-
lappal, ajándékkal térhetett haza. Az 
alkotások színes, vidám pillanatokat 
örökítenek meg, a kerítés egy részén 
pedig Würtz Ádám portréja vala-
mint egy, a művész stílusa által ih-
letett, fekete festékkel készített rajz 
látható, Kőváry-Szőts Jónás alkotá-
sa. Rill Mária elmondta: bízik abban, 
hogy mindenki szeretettel gondol a 
városra és szép emlékekkel távozott. 
Noha a rendezvény eredményhir-
detésén helyezéseket is osztottak, a 
programnak minden gyerek nyertese 
volt, hiszen alkotása - mindenki örö-
mére - itt maradt a városban.

A Würtz Fal rendezvény helyezettjei:
I. Bonyhád, felkészítő tanár: Vercse 
Adél. Alkotásuk: Lányok a padon
II. Szakály, felkészítő tanár: Pintér 
Anita. Alkotásuk: Baglyok
III. Tamási, felkészítő tanár: Rill 
Mária (4. és 7. osztály megosztott 
helyen) Alkotásuk: Cicás kép és 
Tündéres kép

Publicisztika

A festészet ünnepe
1997-ben, amikor a tamási I. 
számú Általános Iskola felvette 
városunk világhírű grafikus mű-
vészének, Würtz Ádámnak nevét, 
boldogan és önként vállaltam fel a 
hagyományok kialakítását, a város-
ban tanuló diákok képzőművészeti 
nevelését. Az eltelt évek során re-
gionális rajzversenyt hirdettünk és 
rendeztünk a művész születésnapja 
közeledtével, mely minden évben 
a képzőművészet igazi ünnepévé 
vált a csodálatos művek által.
A versenyre nagyszámú érdeklődő 
jelentkezett minden évben, nem 
csak megyénkből, de Baranya és So-
mogy megye számos városából, tele-
püléséről is érkeztek pályaművek.
Az idei évben úgy gondoltuk, ki-
visszük az ünnep alkalmából a 
képzőművészetet az érdeklődő kö-
zönség elé. Láthatóbbá, a festészet 
ünnepévé szerettük volna tenni ezt 
a napot, erre alkalmasabb helyet, 
mint az iskolát körülölelő beton-
kerítést, nem is találhattunk volna.
A gondolat megszületett, a pályá-
zatot kiírtuk s izgalommal vártuk 
a műveket: ki mit, hogyan álmod-
na a város szívében lévő iskola fal 
szebbé, barátságosabbá tételére.
A pályamunkák megérkezéséig sem 
tétlenkedtünk, megkerestük tanít-
ványaink szüleit, a város több vál-
lalkozóját, segítségüket kérve a terv 
megvalósításához. Nagyon nyitott 
fülekre és szívekre találtunk. Min-
den résztvevő számára festőkötény 
készült a „Würtz Fal” emblémával, 
festékeket, rajzeszközöket, ajándé-
kokat ajánlottak fel számunkra. A 

rendezvény napján süteményekkel, 
üdítőkkel várhattuk a résztvevőket. 
Készültek a művészek és a segítők 
számára a gyönyörű plakettek, em-
léklapok, oklevelek.

A sok színvonalas alkotást, melyek 
a gyermekkor örömeiről, a termé-
szet szépségéről szóltak, próbáltuk 
úgy egymás mellé helyezni, hogy a 
festés végeztével egy egységes kép-
pé álljanak össze, de tükrözzék az 
alkotók személyiségét is. Úgy gon-
dolom, ez a tervünk is sikerült.
Május 13-án csodálatosan napsü-
tötte égboltra ébredtünk, még az 
égiek is úgy gondolták, ez a sok 
szép gondolat valósuljon meg! 
Mind a 16 csapat egymást segítve, 
a kezdeti izgalom elmúltával már 
csak az alkotás örömét élvezve, 
jókedvűen dolgozott. Csodálatos 
volt látni, ahogy az ecsetek siklá-
sából kibontakozik, életre kel egy-
egy növényi forma, a kedvenc, sze-

retett cica, a barátok beszélgetése, a 
nevetés színei és formái.
Jó volt megélni, hogy a különbö-
ző településekről érkezett alkotók 
barátságban, jókedvben, az alkotás 

örömében egymásra találva alkot-
nak közösen maradandót.
Jó volt megélni, hogy a számunkra 
oly fontos „Würtz” hagyományo-
kat újra átélhettük, láthattuk, hogy 
a képzőművészet mennyi örömet, 
kiteljesedést ad.
Jó volt megélni, hogy diákokban, szü-
lőkben és minden támogatóban az 
önzetlen segíteni akarást kaphattuk.
A rendezvény gondolata tőlünk 
származott, de a megvalósítása a 
sok szeretetből, segítő szándékból, 
jó akaratból volt lehetséges! Kö-
szönjük!
Ez az erő már velünk van, úgy 
gondoljuk, oly nagy, hogy folytatá-
sa kell legyen!

Rill Mária
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Pántlikás számadás
Gálaműsorral zárta az éva-
dot május 21-én a Pántlika 
néptánc és a Szélrózsa citera 
együttes a művelődési köz-
pontban.

A szépszámú közönség a csoportok 
legújabb műsorszámaival ismerked-
hetett meg. 
Májusfa kitáncolás mulatsága 
adta a bemutató keretét, így szü-
lők, nagyszülők, régi táncosok is 
helyet foglaltak a színpadon. A 
citerások kezdték az előadást a 
Kaláris énekegyüttes közremű-
ködésével, őket a táncosok követ-
ték. A Csillaghír és a Rügyecske 
két-két, az Aprók és a Rozmaring 

csoport egy-egy műsorszámmal 
örvendeztette meg az érdeklődő-
ket. Taps kísérte az együttes Bara-
nyai szólótánc fesztiválon díjazott 
táncosait is, akik a versenyen elő-

adott kötelező táncukkal léptek 
színpadra.
A gála végén a májusfa sem maradt 
a helyén, a rendezvénytéren min-
denki rophatta a táncot a Bartina 
zenekar muzsikájára.
A Pántlikások legközelebb a „Ta-
mási bográcsmestere” főzőverse-
nyen, illetve a díjazott szólótán-
cosok június 12-én a X. FOLK A 
POSzTON pécsi rendezvényén 
lépnek fel.

Új igazgató a művelődési központ és a könyvtár élén
Jövő év január 1-jétől a vá-
rosi művelődési központ 
és a Könnyü László Városi 
Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény integrált intéz-
ményként működik tovább, 
az igazgatói feladatok ellá-
tásával Czink Juditot bízta 
meg Tamási Város Önkor-
mányzati Képviselő-testüle-
te. Vele beszélgettünk eddi-
gi munkájáról, terveiről, az 
intézmény jövőjéről.

• Bár a tamásiak számára nem is-
meretlen, összefoglalná röviden 
eddigi pályafutását?
 – Gyermekkorom óta Tamásiban 

élek, itt végeztem az általános és 
középiskolát, itt kezdtem a pá-
lyámat 1983-ban, ahol ebben az 
időben is integráltan működtek 
a település kulturális intézmé-
nyei, a művelődési központ, a 
könyvtár és a diákcentrum. Így 
nem áll tőlem távol az a gon-
dolkodásmód, mely a hasonló 
méretű, lélekszámú településen 
a kultúrát egységben kezeli, szá-
mos jó példát is látok erre az or-
szágban. Tíz itt eltöltött év után 
a Magyar Művelődési Intézet 
Oktatási Osztályán folytattam 
a pályafutásomat, ahol többek 
között a közművelődési szakem-
berképzés vizsgáinak előkészíté-
sével, szervezésével kapcsolatos 
teendők tartoztak a feladataim 
közé. Néhány év után, Buda-
pestről hazatérve Szekszárdon, a 
megyei módszertani intézmény-
ben, a későbbi Tolna Megyei Ál-
talános Művelődési Központban 
folytattam a munkát, felhasználva 
az addig szerzett tapasztalataimat, 
ismereteimet és támaszkodva arra 
a széles kapcsolatrendszerre, mely-
lyel Tolna megye és addigra már az 
ország területén rendelkeztem. Ez 
a kapcsolati háló az elmúlt években 
még tovább bővült, hiszen a Nem-
zeti Művelődési Intézet munka-
társaként napi kapcsolatban álltam 
az ország valamennyi megyéjében 
működő szakmai-módszertani iro-
dával, jómagam mostani kinevezé-
semig a Tolna megyei irodát vezet-
tem. Ezen az országos hálózaton 
keresztül olyan szakmai partneri 
viszonyokat építettem ki, melyeket 
bízom benne, hogy hazatérve a ta-
mási intézmény napi munkájában 
is hasznosítani tudok. Az elmúlt 
években végzett munka komoly is-
kola volt számomra, szakmai és ve-
zetői szempontból egyaránt. 
• Melyek voltak azok a kulturá-
lis területek, programok, amikkel 
foglalkozott az elmúlt évtizedek-
ben?
 – Ezt hosszasan sorolhatnám, de az 

interjú terjedelme nyilván nem te-
szi lehetővé, persze ez azért van így, 
mert már több mint harminc éve 
dolgozok a közművelődés területén. 
A teljesség igénye nélkül, az álta-
lam végzett tevékenységek közül 
kiemelhetem az amatőr művészeti 
terület csoportjainak, előadóinak 
módszertani segítését, minősítő ver-
senyek, művészeti találkozók, fesz-
tiválok szervezését, közművelődési 
szakmai találkozók, bemutatók, 
tehetségkutató versenyek, ifjúsági 
hangversenysorozatok, nemzetközi, 
megyei és regionális konferenciák, 

szakmai képzések, továbbképzések 
lebonyolítását. Az országos és me-
gyei rendezvények mellett mun-
kámban fontos szerepet kapott a 
társadalmi, gazdasági és kulturális 
szempontból hátrányos helyzetű 
települések és közösségek közmű-
velődési ellátottságának növelése, a 
közösségi tevékenységek segítése is. 
Számos olyan országos rendezvény 
megvalósításában vettem részt, me-
lyek jól reprezentálták Tolna megye 
kultúráját, gazdag szellemi és tárgyi 
örökségét. 
• Most mégis úgy döntött, hogy 
megpályázza a városi művelődési 
központ és könyvtár igazgatói ál-
lását. 

 – Többen kérdezték tőlem az 
elmúlt hetekben, hogy miért vá-
lasztottam az országos intézmény 
helyett a tamásit, a megyei és or-
szágos szerepkör helyett a városit, 
pláne úgy, hogy párhuzamosan 
felkérést kaptam egy országos 
program szakmai vezetői feladata-
inak ellátására. Erre a kérdésre azt 
tudom válaszolni, hogy az elmúlt 
húsz évben – amit a munkámban 
Tamásitól távol töltöttem - részt 
vettem nagyszámú közösségi 
program lebonyolításában, közös-
ségfejlesztő folyamatok megvaló-
sításában, közvetlen rálátásom volt 
helyi, térségi és országos kulturális 
folyamatokra, részt vettem újító 
szakmai módszerek kidolgozá-
sában, megvalósításában. Mind-
ezt az ország területén, úgy, hogy 
eközben itt éltem, nem költöztem 
el innét, ez soha nem is jutott 
eszembe, holott a munkám két év-
tizedig máshova szólított. Nagyon 
szerettem ezeket a feladatokat, de 
úgy érzem, jelenleg szívesen ka-
matoztatnám itthon a megszerzett 
tapasztalatot, bízom benne, hogy 
erre az elkövetkező években lesz 
is lehetőségem. Örömmel jövök 
haza. Ezúton is nagyon köszönöm 
a barátoknak, ismerősöknek a sok 
gratulációt, bíztatás, és különösen 
azt, hogy sokan biztosítottak az 
elmúlt hetekben arról, hogy szá-
míthatok az együttműködésükre, 
közreműködésükre a jövő terve-
zésénél, a célok megvalósításánál. 
Ezt pedig alapvető fontosságúnak 
tartom, hiszen közösséget építeni, 
közösségi programokat szervezni, 
lebonyolítani csak partnerségben 

lehet, összefogással, közös akarat-
tal. Mindenki véleménye, javaslata, 
meglátása fontos a számomra, hisz 
csak akkor tud az intézmény a la-
kosság elvárásainak megfelelni, ha 
folyamatos párbeszédet folytatunk 
és a lehetőségek figyelembevételé-
vel együtt alakítjuk a város kultu-
rális életét.  
• Milyen tervei vannak a jövőre 
nézve?
 – Az intézményi integráció 2017. 

január 1-től jön létre, de az állás a 
két jelenleg még különálló intéz-
mény vezetésére már július 1-től 
betölthető. Azt gondolom, hogy 
ez olyan szempontból ideális, 
hogy az elkövetkező fél év alkal-

mat nyújt teljesen áttekinteni 
az intézmények szakmai és 
gazdálkodási helyzetét, újra 
beilleszkedni a helyben zajló 
közösségi folyamatokba, fel-
eleveníteni és megerősíteni 
a helyi kapcsolatrendszert. 
Természetes, hogy az idei év 
végéig az intézmény jelenlegi 
vezetője és a kollégák a költ-
ségvetés figyelembevételével 
már megtervezték a progra-
mokat. Természetesen vannak 
olyan terveim az elkövetkező 
hónapokra is, melyeknek kicsi 
az anyagi vonzata, tehát nem 
borítják fel a költségvetést. 
Ezek elsősorban megyei és 
országos hatókörű szakmai 
programok, melyeket azért 
tartok fontosnak, mert ezek 
révén az intézmény bekapcso-
lódhat olyan országos közmű-
velődési folyamatokba, me-
lyek jelentősen növelhetik az 

elismertségét, a város ismertségét, 
élénkíthetik a település és térség 
kulturális turizmusát. Mindehhez 
széles partneri hálózat működtetése 
szükséges, aktív kapcsolat országos 
szakmai szervezetekkel, de kiemelt 
fontosságúnak tartom a megye, 
még fontosabbnak a járás telepü-
léseivel, kulturális intézményei-
vel, civil szervezeteivel való szoros 
kapcsolattartást. Az pedig evidens, 
hogy az integrált intézmény a város 
oktatási-nevelési intézményeivel, 
történelmi egyházaival, civil szer-
vezeteivel, vállalkozásaival, a po-
tenciális támogatókkal, öntevékeny 
csoportokkal, önkéntesekkel tovább 
folytassa, erősítse a már meglévő jó 
kapcsolatát. 
Fontosnak tartom a már nagy ha-
gyományokkal bíró programok 
megtartását, továbbvitelét, de újsze-
rű, a jelenkor kihívásaihoz, követel-
ményeihez igazodó, új programok 
bevezetését is. Eddigi munkám so-
rán megtapasztalhattam, hogy azok 
a programok lehetnek sikeresek, 
melyek mindig figyelembe veszik 
a helyi sajátosságokat, a meglé-
vő erősségekre építkeznek, azokat 
megőrizve, de fejlesztő szemlélet-
tel újragondolva, a folytonosság és 
az újítás egységét teremtik meg. 
Alapvető fontosságú, hogy az intéz-
ménybe szívesen térjen be és otthon 
érezze magát mindenki, legyen akár 
rendszeres látogató, vagy éppen 
valamelyik alkotó közösség tagja, 
ahogy az is, aki hasznos szolgáltatá-
sait, információs lehetőségeit veszi 
igénybe, vagy rendezvényeinek al-
kalmi látogatója, nyilvános tereinek 
szabad használója. 

Köszönet a tűzoltóknak
Varga Lászlóné, Gárdonyi 
utcai lakos azzal a kéréssel 
fordult szerkesztőségünkhöz, 
hogy a Tamási Tájban  köszö-
netet mondhasson a tamási 
tűzoltóknak. 

A vihar kidöntötte az egyik gyü-
mölcsfáját, amely veszélyeztette 
a házát, s udvarát. A lánglovagok 
gyors beavatkozásának és szakszerű 
munkájának köszönhetően a veszély 
elhárult, s a nagyobb károktól is meg-
menekült az ingatlan.  A tűzoltók 

munkájukat elvégezve gyorsan távoz-
tak, szinte idő sem maradt a köszönő 
szavakra, így Teri néni e sorokkal kí-
vánja azt pótolni.
Nem egyedi esetről van szó, hisz 
gyakran hangzik fel a tűzoltók szi-
rénája a Dózsa György utca végén, 
s indulnak azonnal az illetékességi 
területük valamely településére, hogy 
tüzet oltsanak, veszélyt hárítsanak el, 
életeket mentsenek, igen gyakran a 
sajátjuk kockáztatása árán is. Sokunk 
nevében is megfogalmazhatódott 
volna a köszönet. 

Gyulaji lövészsiker
A Magyar Állami Er-
dőgazdaságok közötti 
lőversenysorozat az idei év-
ben is útjára indult. A harma-
dik forduló különleges körül-
mények között zajlott.  

A Pilisi Parkedő Zrt. május 14-15-
én Galgamácsán adott otthont a 
Magyar Korongvadász Szövetség 
és  a FITASC világszövetség szer-

vezésében a Magyar Korongvadász 
Nagydíjnak. Tizenöt nemzet neves 
versenyzői között kaptak lehetőséget 
az erdőgazdasági dolgozók és csapa-
taik, hogy a kétnapos 2x100 korongos 
versenyen összemérjék lőtudásukat. 

A rendkívül technikás 
pálya és az esős, szeles 
időjárás feladta a lec-
két a versenyzőknek. 
A megmérettetés vé-
gén külön értékelésben 
a Gyulaj Erdészeti és 
Vadászati Zrt. csapata 
végzett az első helyen. 
(Poszpis Péter, Király 
Attila, Tóth Péter, Csa-
pó Károly) Második 
helyezett a NEFAG 
Zrt., a harmadik pedig 
a Gemenc Zrt. csapatai 
lettek.
Egyéniben Csapó Ká-
roly (Gyulaj Erdészeti 
és Vadászati Zrt.) a má-
sodik helyen végzett.

Jövőre ugyanezen helyszín visszavár-
ja a versenyzőket a világbajnokságra, 
becslések szerint ezernél is több ver-
senyzőre számítanak.
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Tuning és veterán 
autók találkoztak

Hetedik alkalommal volt újra 
az autózásé a főszerep Tamá-
siban: a Szabadság utca 92-
ben felvonult autók tulajdo-
nosai büszkén mutatták meg 
egymásnak és a közönségnek 
feltuningolt verdáikat. 

A járművek tulajdonosai május 
21-én nem csak Tamásiból és a 
környező településekről érkeztek: 
láthattunk autókat Kiskunhalas-
ról, Nagykanizsáról, Kaposvárról, 

Kecskemétről vagy épp Budapest-
ről is. A szervező Tamási Autós 
Egyesület tagjai már délelőtt 9 
órától várták a résztvevőket, érdek-
lődőket, a programok késő estig 

tartottak. Kohári Attila, a 
rendezvény egyik szervezője 
elmondta, hogy a helyszín, 
amit több költözéssel telt 
év után egyesületük megta-
lált, beválni látszik. – Első 
három évben a régi lovas 
pályán rendeztük meg a 
tuning találkozót, később 
a piactéren, ami már akkor 
kicsinek tűnt egy ilyen jel-

legű rendezvény számára. Miután 
elkészült az atlétikai pálya, arra a 
területre sem mehettünk többet, 
és örülünk, hogy megtaláltuk ezt 
a helyszínt, amely minden szem-

pontból alkalmas számunkra. 
Igyekeztünk sok programmal várni 
a hozzánk ellátogató érdeklődőket, 
természetesen az autózás jegyében: 
volt autós szépségverseny, autós 
limbó, autóhúzó-, felni kitartó és 
hangnyomás verseny, szexi autó-
mosás, és sztárvendég is érkezett 
Sub Bass Monster személyében. 

Tombolasorsolásunkon értékes 
nyeremények találtak gazdára, a 
fődíj egy százezer forint értékű 
utazási utalvány volt. Összességé-
ben azt gondolom, hogy hetedik 
alkalomhoz méltó volt a rendez-
vény, kitettünk magunkért, az ér-
deklődés iránta pedig felülmúlta a 
várakozásainkat. 

Jubilált a Trófea Vadgasztronómiai Fesztivál
Igazi fesztiválhangulat lengte 
be idén is a Miklósvári Park-
erdőt, amely otthont adott a 
rendezvénynek, hiszen június 
4-én több ezer ember fordult 
meg a X. Trófea Vadgasztro-
nómiai Fesztiválon. Az időjá-
rás is kegyes volt: bár a felhők 
gyülekeztek, eső nem áztatta 
el a résztvevőket.

Mindig van tartalék, évről-évre 
látunk továbbfejlesztési lehető-
ségeket – hangsúlyozta Gőbölös 
Péter, a Gyulaj Erdészeti és Va-
dászati Zrt. vezérigazgatója. Akik 
régebb óta látogatják a fesztivált, 
ezt a saját bőrükön is tapasztal-
hatják, hiszen minden évben újabb 
elemekkel, programokkal várják az 
érdeklődőket, a rendezvény pedig 
egyre nagyobb volumenű.  – Sok év 
tapasztalattal a hátunk mögött ma 
már gördülékenyen, a jó ötleteket 
egymásra építve megy a szervezés 
közösen a város önkormányzatával 
és a művelődési központtal – emelte 
ki a vezérigazgató. - Jeles jubileum 
az idei, nagyon örülünk, hogy sok 
mosolygós résztvevővel találkoz-
tunk, nagy volt az érdeklődés. Az 
emberek visszajelzéseiből egyér-
telműen mérhető, hogy mi tetszik 

nekik: ami lelkesebben megmoz-
gatja a fantáziájukat, ami nagyobb 
tömeget vonz, mi azt a vonalat pró-
báljuk erősíteni, talán ez is jelenti a 
rendezvény sikerességét. Számomra 
az idei Trófeán az igazi kuriózum 
az elöltöltős fegyverek lövészverse-
nye volt, ami egyben az augusztusi 
magyarországi világbajnokság ha-
zai selejtezőjeként is szolgált. Az 
1800-as éveket idéző, fekete lőpo-
ros fegyverrel napjainkban ugyanis 
ismét lehet megfelelő keretek kö-
zött vadászni, a vetélkedést pedig a 
fesztivál közönsége is láthatta.

A rendezvény egyik kiemelt célja 
a vadhús fogyasztásának népsze-
rűsítése, melynek jegyében idén 
50 csapat nevezett be a főzőver-
senyre. Kovács János Venesz-díjas 
mesterszakácstól, a zsűri tagjától 
megtudtuk, hogy az ételek zömmel 
vaddisznóból és szarvasból készül-
tek, de nem csak pörköltek kerültek 
zsűrizés alá, szép számmal érkeztek 
levesek, vadas jellegű ételek és sül-
tek is. Egészen kreatív fogásokkal 
is előrukkoltak a versenyzők, akadt 
például vadhamburger is, de bátran 
használták a szakácsok a gyümöl-

csöket is a főzés során, főként vörös 
áfonyát, körtét és narancsot. 
Pirított fehérboros körtével és kék-
sajtos mártással leöntött szarvas ge-
rinccel kínálta az érdeklődőket Bede 
Róbert, a TV Paprika ismert mű-
sorvezetője, szakácsa is bemutatója 
során. – Különösen kedves a vad a 
szívemnek, bár azt gondolom, nem 
könnyű belőle jó ételt készíteni. Le-
het, hogy ezen a környéken az em-
berek könnyebben jutnak vadhús-
hoz, de a magyarok általában kevés 
vadat esznek. Ez a fesztivál kitűnő 
alkalom arra, hogy népszerűsítsük 
a vadból készült ételeket, és nagyon 
örülök, hogy a közönség tagjai meg-
kóstolták az általam készített fogá-
sokat, őszintén elmondva róluk a vé-
leményüket. Ahhoz képest, hogy ez 
egy mekkora volumenü rendezvény, 
rengeteg programmal és látogatóval, 
nagyon sokan érdeklődtek a főző-
bemutatóm iránt, remekül éreztük 
magunkat.  
Az egész napos programban a gye-
rekeknek vetélkedőket, ügyességi 
versenyeket, kézműves foglalkozá-
sokat szerveztek, de helyet kaptak 
a fotó- és bábszínház, néptánc-, 
illetve népzenei előadások is. – Re-
mek jubileum volt ez számunkra 
– összegzett Gőbölös Péter. – Igye-

keztünk olyan programokat össze-
állítani, amelyek közül mindenki 
megtalálja azt, ami számára kedves, 
ahol jól érzi magát. Végigsétálva a 
parkerdőt, úgy gondolom, hogy 
ez sikerült. Továbbfejlődni persze 
mindig lehet, és nagy örömünkre 
ezt a város önkormányzata is így 
gondolja. Jövőre is hozunk újdonsá-
got, az idei kuriózum lövészverseny 
mellett lesz egy másik meglepetés 
programunk, és reméljük, legalább 
annyi érdeklődőt tudunk kicsalo-
gatni a parkerdőbe, mint idén. 

Pünkösd és Úrnapja
Ótus László

Pünkösdkor a kereszténység a 
Szentlélek kiáradását ünnep-
li. A Szentlélek ezen a napon 
áradt ki Jézus anyjára, Szűz 
Máriára, valamint az aposto-
lokra, s a napot új tartalom-
mal töltötte meg. Ezen a na-
pon három fontos esemény 
történt: a Szentlélek eljöve-
tele, mint Krisztus megváltó 
tettének gyümölcse és betel-
jesítője; az Egyház alapítása, 
és az egész világra kiterjedő 
missziós munka kezdete.

E jeles ünnepet templomi zenei áhí-
tattal köszöntötte az immár hivata-
losan névvel is rendelkező Tamási 
Szent Cecília katolikus zenekar. 
Nyugodtan elmondhatom, hogy egy 
összeforrt, lelkes kis közösséggé for-
málódtak októberi megalakulásuk 
óta. Létszámban és hangszercsoport-
ban is tudtunk gyarapodni, ami biz-
tató jele annak, hogy érdekeltté lehet 
tenni a fiatalokat a vallás iránt, s örö-
müket lelik ebben a kis közösségben, 
s lelkesen vesznek részt a liturgikus 

zenei áhítatokon. Az elismerés, ami a 
szentmiséken jelenlévő hívektől ered, 
hatalmas erőt, és kedvet ad mind-
nyájuknak, hogy e lélekemelő tevé-
kenységüket folytassák. Tudatosodik 
bennük, hogy Istent, s általa a világot 
szolgálni nem hiábavaló, hanem a 
legnagyobb dolog. 
Aki nyitott Isten iránt, az nyitott 
szívvel fordul minden embertársához, 
s szeretetet sugároz a környezetében 
élők felé is. Jézus mondta ezt a leg-
szebben: „Szeresd az Urat, a te Iste-
nedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és 
teljes elmédből”(Máté 22, 37) „Szeresd 
felebarátodat, mint magadat” (Máté 
22, 39)
Május 29-én vasárnap ünnepelték 

a tamási római katolikus hívek 
Krisztus Szent Testének és Vé-
rének ünnepét, Úr napját. Fél 
tízkor Hegedüs János plébános 
ünnepi szentmisét mutatott be, 
majd tíz órakor, a szentmise 
után a hívek a plébános veze-
tésével, megtartották ünnepi 
körmenetüket. A menet útvo-
nalán négy oltárt állítottak fel. 
Mindegyik oltárnál a plébános 
az Eucharisztia alapításáról 

szóló rövid részletet olvasott fel a 
szentírásból, majd szentségi áldást 
adott. A körmenet által bejárt utat 
ezúttal is virágszőnyeg borította, 
s ebben az évben is hagyományo-
san, lelkes zenészekből álló fúvós 
zene kísérte, sokkal felemelőbbé 
téve ezzel a menetet. A jó időnek 
is köszönhetően nagyon sokan 
vettek részt az ünnepen, vallást 
téve ezzel Krisztus jelenlétéről és 
áldozatáról az Eucharisztiában, s 
tanúsítva, hogy a hívő embernek 
ezek jelentik élete igazi vigaszta-
lását. 
„Bizony, bizony mondom néktek: 
A ki én bennem hisz, örök élete van 
annak.”( János 6, 47)

A főzőverseny 
helyezettjei:

1. Jakab János – Tűzdelt vaddisz-
nósült pirított burgonyával és 
cumberland mártással

2. Hungária Takarék csapata – 
Dámpörkölt

3. Csallósné Pénzes Edit – Vad-
disznó ragu pirított szalvéta 
gombóccal

Különdíj: Forgács Zoltán – Var-
gányás vaddisznó karaj

Önkéntes és önkormányzati tűzoltók versenyeztek
Tizennégy egyesület hu-
szonkilenc csapat mérte ösz-
sze erejét és tudását május 
utolsó vasárnapján a Tolna 
Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság és a Tolna 
Megyei Tűzoltó Szövetség 
önkormányzati és önkéntes 
tűzoltóságok részére meg-
rendezett versenyén a paksi 
ASE sportpályán. 

A versenypálya két szakaszból 
állt, egyrészt a szerelési feladat-
ból, másrészt a 7x55 méteres 
akadálypályás váltófutás telje-
sítéséből. A szerelési feladaton 
belül osztott sugár szerelését 
gépjárműfecskendőről, kismo-

torfecskendő szerelést, illetve 
földalatti és föld feletti tűzcsap 
szerelését kellett végrehajtaniuk 
a versenyzőknek. Az önkéntes 
egyesületek utánpótlása bizto-
sítottnak tűnik, hiszen a felnőtt 
versenyzők mellett diák és if-
júsági kategóriában is lehetett 
nevezni, és a fiatalok is rendkí-
vüli lelkesedéssel teljesítették 
az egyébként komoly tudást és 
erőnlétet igénylő feladatokat.
A tamásiak két diákcsapattal is 
indultak a versenyen, a felké-
szülésbe fektetett munka pedig 
meghozta a várt eredményt: diák 
lány, valamint diák fiú kategóri-
ákban is a Tamási ÖTE tagjai 
szerezték meg az első helyet.

Irodalmi teaház Dragomán Györggyel

A Könnyü László Városi Könyvtárban összegyűlt közönség közvet-
len, barátságos hangulatú találkozón ismerhette meg az itthon és 
külföldön is népszerű írót, bepillantást nyerhettek munkamódszeré-
be, élményeibe. Az író délután a gimnázium tanulóinak rendhagyó 
irodalomórát is tartott.
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Csillagászkodás jegyében telt a május 
Az év egyik legjobban várt 
csillagászati eseménye a má-
jus 9-én zajlott Merkúr-át-
vonulás volt. Ilyenkor - mint 
a napfogyatkozás idején a 
Holdunk – a Naphoz legköze-
lebbi bolygó olyan helyzetbe 
kerül, hogy innen a Földről 
nézve egy sötét foltként úszik 
át a napkorong előtt. 

Tamásiban amatőr csillagászok 
biztosítottak lehetőséget az érdek-
lődőknek a jelenség megfigyelésére 
a Tamási Általános Iskola Eötvös 
utca felőli udvarán. Horváth László, 
amatőr csillagász elmondta, hogy 
Juhász Dénessel és Pinczési Gábor-
ral közösen az iskola udvarán mu-
tatták be a gyereknek és az arra já-
róknak ezt az eseményt. - A Merkúr 
a legbelső bolygónk, így a Nap előtt 
időszakonként átvonul – mondta. - 
Ha belenézünk a távcsőbe, egy pici 
kerek korongot látunk a Nap fé-
nyes arca előtt, ami maga a Merkúr. 
Méreteit tekintve a Nap egymillió 
négyszázezer km átmérőjű, míg a 
Merkúr csak négyezer nyolcszáz. 
Szabad szemmel egy napszűrőn át 

nem is látnánk, de tízszeres nagyí-
tással már megpillantható, ahogyan 
áthalad. 
Alig egy héttel később ismét 
csillagászkodni hívták az érdeklő-
dőket: május 14-én van ugyanis a 
Csillagászat Napja. A jeles napnak 
már Magyarországon is jelentős 
múltja van, évről évre több ezer ér-
deklődő pillanthat távcsőbe, hála a 
nyilvános távcsöves bemutatóknak. 
Tamásiban is várták az érdeklődő-
ket május 14-én és 15-én a Penny 
Market parkolójában. Pinczési Gá-

bor, a bemutató egyik szervező-
je elmondta, hogy a bemutatásra 
szánt objektumok közé tartozott 
égi kísérőnk, a Hold, valamint nap-
rendszerünk bolygói, a Jupiter és a 
Szaturnusz, ezen kívül látványos 
kettős csillagokat, sejtelmes ködö-
ket, galaxisokat is megpillanthattak 
az érdeklődők. A kitartóak késő este 
a Mars és a Szaturnusz látványában 
is gyönyörködhettek. A bemutató 
során a vállalkozó kedvűek kipró-
bálhatták a csillagászati távcső ke-
zelését is. 

Szép eredmények történelemből a 
Tudásbajnokságon

A Tamási Általános Iskola 
három tanulója vett részt 
történelem tantárgyból a 
Bendegúz Gyermek- és Ifjú-
sági Akadémia által szerve-
zett tanulmányi versenyen, 
amelynek megyei döntője 
április 15-én volt Szekszár-
don. 

A megyei megmérettetést ötfor-
dulós levelezős verseny előzte 
meg. A feladatsorok megoldá-
sához a tananyag magas szintű 
elsajátítása mellett további isme-
retek megszerzésére is szükségük 
volt a diákoknak.
A megyei versenyen elért ered-
mények:
• Gácsi Zalán 7. b – II. hely
• Brücher Bettina 8. b – II. hely

• Kajdi Ilona 6. d – IV. hely
Gácsi Zalán magas pontszámá-
nak köszönhetően bejutott az 
országos döntőbe, amelyet má-
jus 28-án rendeztek Szegeden. A 
döntőben Zalán 3. helyezett lett, 
az elismerésre méltó eredmény-
hez szívből gratulálunk! 
A tanulók felkészítő tanára Mol-
nár Bernadett volt. 

Vályis győzelem született a videópályázaton
Tamási Város Önkormány-
zata márciusban hirdetett 
videópályázatot a város kö-
zépiskoláiban tanuló, 9-13. 
évfolyamos diákoknak „Ta-
mási – én így szeretném” 
címmel. 

A pályázat célja főként az 
volt, hogy a városvezetés 
megismerhesse, hogyan 
képzelik el a helyi fiatalok 
a jövő Tamásiját: mitől 
éreznék itt jól magukat, 
mire van szükségük ah-
hoz, hogy szívesen élje-
nek a városban, milyen 
ötleteik vannak a fejlesz-
tésekhez. A diákoknak 
egy körülbelül 5 perces 
filmet kellett leforgatniuk 
ebben a témában, ügyel-
ve arra, hogy pályázatuk 
megvalósítható ötleteket 
tartalmazzon, hiszen a 
városvezetés a legjobb pályamun-
kák megvalósítását tervezte. Három 

csapat készítette el videóját a Béri 
Balogh Ádám Katolikus Gimná-
zium és Kollégiumból, egy pedig 
a Vályi Péter Szakképző Iskolából. 
A diákok sok jó és hasznos ötlet-
tel álltak elő, ezek egy részére már 
pályázott a város, például az aktív 

parkra, a konditeremre vagy kö-
zösségi házra, de folyamatban van 

a régi kerékpáros pálya felújítása is. 
A zsűri végül a vályisok pályázatát 
ítélte a legjobbnak, az iskola grafi-
kus tanulói egy KultiPont elneve-
zésű helyet álmodtak meg, ahol a 
fiatalok iskola után eltölthetik sza-
badidejüket, mindezt újrahaszno-

sított raklapbútorokból, 
ötletes graffitikkel, fiata-
los dizájnnal valósítanák 
meg. Nyereményük egy 
egyhetes kirándulás Ta-
mási franciaországi test-
vérvárosába júliusban. 
Második helyen végzett 
a La Fiesta nevű csapat, 
melynek tagjai egy-egy 
tabletet kaptak jutalmul. 
A dobogó harmadik fo-
kára az Első fecskék nevű 
csapat léphetett, tagjai 
vásárlási utalványokban 
részesültek, és hogy a 
negyedik csapat se távoz-
zon üres kézzel, a Gimis 

lányok is vásárlási utalványokat ve-
hettek át.  

Lengyelországban vendégeskedtek a gimisek
Az Erasmus+ / Iskolák, óvo-
dák stratégiai partnersége 
köznevelési téma keretében 
a tamási Béri Balogh Ádám 
Katolikus Gimnázium és Kol-
légium 6 diákja és 4 kísérőta-
nára május 16 és 22. között a 
lengyelországi Myslowicébe 
utazott. A találkozó egyben a 
kétéves, Healthy Life’s Codes 
című projekt lezárása is volt. 

Lengyel barátaink nagy sze-
retettel köszöntötték őket, az 
érkezésük utáni első napon az 
iskolában vártak rájuk, ahol a 
lengyel diákok énekkarát hall-
hatták, majd bemutatták a híres 
polonéz táncukat. Ebéd után a 
polgármesteri hivatalba voltak 
hivatalosak, ahol a myslowicei 
polgármester köszöntötte őket. 
A látogatást követően a közeli 

Katowicéba kirándultak, ahol meg-
nézték a Szilézia történelmét bemu-
tató interaktív múzeumot, majd egy 
jellegzetes sziléziai ételeket kínáló ét-
teremben fogyasztották el a vacsorát. 
A második napon a sporté volt a 
főszerep: minden résztvevő ország 
diákjai egy-egy labdajátékot mu-
tattak be a többieknek, majd együtt 
játszottak. A magyar diákok a ka-
pitánylabda nevű játék szabályait 
ismertették külföldi diáktársaikkal. 

A harmadik napunkon túrázni men-
tek a hegyekbe, a sziléziai Beszkidek 
legmagasabb pontjára, Szczyrk-re, 
ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a 
Tátrára és Beszkidekre. A negye-
dik napon Wielickába utaztak, ahol 
megnézték a világhírű sóbányát, 
megismerték Szent Kinga legen-
dáját, amely szerint a só Magyar-
országról kerül Wielickába. Innen 
Krakkóba vezetett az út, ahol meg-
nézték a Wavelt és a híres krakkói 

Piacteret. Vasárnap reggel kö-
szöntek el egymástól a diákok, 
könnyes volt a búcsú, hiszen 
lehet, hogy többé már nem ta-
lálkoznak. Ettől függetlenül a 
magyar diákok már elkezdtek 
szervezni egy nyári találkozót a 
lengyel barátaikkal, bíznak ben-
ne, hogy sikerül, mert egy-egy 
ilyen program hatalmas élmény 
mind diáknak, mind tanárnak. 

A Tamási AMI kis képzőművészei az élen
A négy éves munka és együtt-
működés meghozta a várva 
várt eredményét, sikerét. 

A X. (jubileumi) Vályogházas Kon-
ferencia országos rajzpályázatot 

írt ki a 2016-os évben, ami mint a 
megnyitón és díjátadón kiderült, 
időközben nemzetközivé lett, így 
160 gyermek pályamunkájából, 

rajzaiból választották ki a diákokat 
a nyertesek közé. A népi építészet 
szabadon választott kategóriájában 
a tamási tanulók bizonyultak a leg-
jobbaknak: harmadik helyezett lett 
Csiszár Bence (5.o.) hihetetlenül 

aprólékos munkájá-
val, második helyen 
Lukács Milán (5.o.) 
végzett gyönyörű 
sorozatával, Kárász 
Barna Kristóf (5.o). 
pedig első helyezést 
ért el monokróm 
jellegű képeivel. Ta-
náruk Illés Orsolya 
Tünde volt. 
A „Nád a házam 
teteje” című gyer-
m e k r a j z p á l y á z a t 
eredményhirdetésén, 
Martonvásáron a 
diákok személyesen 

vették át díjaikat június 4-én. Ez-
úton is gratulálunk nekik, és kívá-
nunk további sikeres munkát, kitar-
tást és türelmet!

Csillagászati napok a Würtzben
A Tamási Általános Iskola Ter-
mészettudományos munka-
közössége Csillagászati napo-
kat szervezett diákjai részére: 
április 25-én dr. Kupi Gábor 
csillagász tartott élményszerű 
előadást a 7.-8. osztály tanu-
lóinak, betekintve az Univer-
zum rejtelmeibe, a csillagok 
és a bolygók végtelennek lát-
szó körforgásába.

 – Az aulában kiállítás nyílt az 
Űrkutatás történetének fontos 
eseményeiről, és a Naprendszer 
bolygóinak jellemzőiről. A diákok 
az új ismereteiket kvíz kérdések 
kitöltésével kamatoztathatták, a 
szerencsések jutalomban részesül-
tek. Mivel a témával a gyerekek 
mindennapi életben és az isko-
lai tananyagban sem találkoznak, 
meglepő lelkesedéssel vettek részt 
a játékban – tudtuk meg Fürediné 
Jánosi Olgától, aki kollégájával, 
Juhász Dénessel szervezte a prog-
ramot.  A rendezvénysorozat leg-
nagyobb látványossága az április 
29-én tartott „mobil” Planetáriumi 
előadás volt, támogatóiknak kö-

szönhetően 300 tanuló vett részt 
a vetítéseken. A tornacsarnokban 
felállított 5 méter magas, 7 méter 
átmérőjű kupola látványa a gye-
rekek számára hatalmas élményt 
jelentett. Az előadásokat a részt-
vevő korosztályoknak megfelelően 
mutatták be, a Naprendszer boly-
góit és a Holdra szállás eseményeit 
is megismerhették a diákok, akik 
rengetek élménnyel zárták a hetet.

A program szervezői köszöne-
tüket fejezik ki azoknak, akik 
az élményeket segítettek valóra 
váltani: Balassa Zoltán, Bujtás-
né Varga Viktória, Dr. Szatmári 
László, ENKERA ékszerüzlet, 
EURO-OPTIK Optikai Szak-
üzlet, Fehér Tamás, FORMU-
LA Papír, FORNÁDMAG 
Kft., Kopka Zrt., Kováts Pé-
ter Piactéri Zöldségbolt, Luc-
záné Strigencz Bernadett, 
LUXFERO Kft., Mészáros Gá-
bor, Pech Tibor, Ezermester Üz-
letház, Pelvill Szolgáltató Kft., 
Tamási Város Önkormányzata, 
Tam-Bau Kft., Tolnai Gábor, 
Topa és Társa Építési Kft.
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„Nem vagyunk mi kispályások!”
A XI. Sportegyesület az EMMI 
Sport Szakállamtitkárság, a 
Magyar Labdarúgó Szövetség 
szakmai támogatásával EB 
szurkolói pályázatot írt ki, kü-
lönböző korosztályok részére. 

A magyar nemzetközi focisikerek 
idejére a Tamási Általános Iskola 
4. c osztályos tanulóinak labdarú-
gói testben és lélekben is felké-
szültek a nyári szurkolásra. Egy 
klipet készítettek, melyben meg-
mutatták, hogyan szurkolnának a 
magyar válogatott csapatnak, ha 
ott lennének Franciaországban. A fiúk sajátos ötletes rap szövegü-

ket énekelték, a lányok 
pom-pom táncot kore-
ografálva bizonyították 
a háttérben fittségüket. 
A két nap alatt elkészült 
pályázatot különdíjban 
részesítették, így egy em-
lékezetes napot töltöttek 
el együtt Budapesten, a 
híres magyar focicsapat-
tal. Nagy sikerrel adták 
elő a főszínpadon Tamá-
si legjobb raperei a leg-
eredetibb, leglelelkesebb, 
leghangosabb buzdítást, 

talán még nyáron is hallhatják.

Diákolimpia Országos 
Döntő

Szerencsen versenyeztek a közelmúlt-
ban a Koppány Sport Egyesület súly-
emelői – tudtuk meg Bachmann Bélá-
tól, a sportolók edzőjétől. 

Fiú korcsoportban Szijártó Ernő Levente, 
a Vak Bottyán Általános Iskola és Kollégi-
um tanulója 9. helyezést, Govnik Dénes a 
Hőgyészi Általános Iskola és Gimnázium 
Gyönki Tagiskolájának tanulója 11. he-
lyezést értek el.  A serdülő korcsoportban 
Fenyő Dániel, a Béri Balogh Ádám Kato-
likus Gimnázium és Kollégium tanulója 3. 
helyezést ért el, Orsós Richárd, a Tamási 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola tanulója a dobogó legmagasabb fokára 
léphetett. 
Az ifjúsági korcsoportban Kondor János, a 
Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium 
tanulója nyolcadik helyen végzett. 

Apró fúvósok a legmagasabb elismerésben
Ótus László

A III. „Apró fúvósok” elne-
vezésű országos versenyt 
rendezték meg május 5-7 
között Dombóváron. 

A Tamási Művészeti 
Iskolából három növen-
dékemmel vettem részt 
a versenyen, mindhár-
man a legmagasabb el-
ismerésben részesültek. 
Előadásukkal a neves 
szakmai zsűri előtt bizo-
nyíthatták tehetségüket, 
szorgalmukat. Az elért 
eredménnyel iskolánk és 
Tamási jó hírnevét erősítik, ta-
núságot téve ezzel idegenben is 

az itt folyó magas szintű szak-
mai munkáról. A növendékeket 
Cseke István, kiváló kollégám 
kísérte zongorán. Úgy gondo-
lom, az ő hozzáadott munkája 
is az elért siker része. 

Nekünk, elhivatott pedagó-
gusoknak, egy-egy ilyen ered-

mény a munkánk minőségére 
utaló legjobb visszajelzés, s a 
legértékesebb számunkra. Újult 
erővel tölt meg minket, hogy 
az elkövetkező tanévekben is a 
lehető legnagyobb odaadással 

és legmagasabb szakmai tudá-
sunkkal végezzük munkánkat.
Takács Kristóf Martin (fuvo-
la, 2. korcsoport, arany minő-
sítés)
Tóth Boróka Hajna (klarinét 
3. korcsoport, arany minősí-
tés)
Tóth Márton Máté (szaxofon 
3. korcsoport, arany minősítés 
és a legmuzikálisabb előadá-
sért különdíj)

Ezúton is gratulálok nekik ki-
tartásukhoz és szorgalmukhoz!

Szezonzáró ezüst és bronzéremmel
Kovács Patrik

Ha az elmúlt éveket nézzük, 
talán az egyik legnagyobb si-
kert érték el a tamási kézis lá-
nyok, hiszen a 2015/2016-os 
bajnokság végére az előkelő 
harmadik helyet szerezték 
meg, a junior csapat pedig 
ezüstéremmel zárta a szezont. 
Varga Lászlóval, a TAM-BAU 
Tamási KC NB II-es Dél-nyuga-
ti csoportjában szereplő női 
kézilabda csapat vezetőedző-
jével beszélgettünk.

 – Elégedett vagyok az eredmény-
nyel – kezdte Varga László. - A 
bajnokság elején tulajdonképpen 
nem fogalmaztunk meg helyezésre 
vonatkozó célt, átalakulóban volt 
a csapatunk is, a mezőny is, akkor 
még nem igazán tudtam felmér-
ni az erőviszonyokat. Úgy vágtunk 
neki, hogy a lehető legjobb ered-
ményt érjük el, lehetett volna jobb 
is, rosszabb is, de azt gondolom, 
hogy a harmadik hely nagyjából 
tükrözi a realitást. 
• Emellett a junior tamási kézilab-
da csapat is ezüstérmet szerzett.
 – A csapat húzóemberei a junior-

ban és a felnőtt csapatban is részben 
ugyanazok. Tavaly a junior bajnok-
ságot sikerült megnyernünk 100%-
os teljesítménnyel, ettől most sem 
álltunk messze. Az ezüstérem is 
nagyon szép eredmény, az, hogy le-
csúsztunk az aranyról, főként annak 
köszönhető, hogy 4-5 embernek 
mindkét fronton küzdenie kellett, 
ráadásul a mérkőzések egymás után 

vannak, ez így nagyon fárasztó.  
• A csapat húzóembere, Sza-
bó Dominika súlyos sérülést 
szenvedett, majd Lukács Rita is 
megsérült. Szerinted a kiesésük 
mennyire vetette vissza a csapat 
teljesítményét a hátralévő mérkő-
zésekre?
 – Dominika valószínűleg a sérülése 

miatt nem lehetett gólkirály, hiszen 
4 vagy 5 mérkőzést is kihagyott a 
végén. Keresztszalag szakadása van, 
nemrég megműtötték, de ez akár 
egy fél éves rehabilitációt is jelent-
het. Mivel idén végzett a gimnázi-
umban, valószínűleg nem nálunk 
folytatja majd a pályafutását, másik 
csapathoz igazol. Ritának vállfi-
cama volt, ráadásul már a harma-
dik, ennek szintén több hónapnyi 
a gyógyulási ideje. Kérdéses, hogy 
ennyi sérülés után meri-e folytatni 
majd a pályafutását, meg kell várnia, 
hogy hogyan regenerálódik a válla. 
Rajtuk kívül több sérülés volt a baj-
nokság vége felé a csapatban, ez is 
összefügg a helyezésünkkel. 
• Az idei év egészét nézve melyik 
győzelmetekre vagy a legbüsz-
kébb?
 – Visszaemlékezve a legbravú-

rosabb talán Tolnán volt, amikor 
tartalékosan álltunk ki, ráadásul 
Lanczki Eszter a 10. perc táján pi-
ros lapot kapott. Onnantól kezdve 
egy cserével játszottunk, és az, hogy 
így tudtunk nyerni, óriási bravúr 
volt. Összességében nézve a többi 
mérkőzésen is jól szerepeltünk, arra 
pedig különösen büszke vagyok, 
hogy hazai pályán egyedül a bajnok 
Csurgótól szenvedtünk vereséget.

Egymillió forinttal támogatják Savanyú Pétert
Először juthat ki tamási sporto-
ló az Olimpiára: Savanyú Péter 
diszkoszvető, a tamási TAM-
BAU Atlétikai Klub versenyzője 
a riói Olimpiát tűzte ki célul.

 – A város önkormányzata erejé-
hez mérten támogatja a sportolót 
a felkészülésben, a versenyekre való 
eljutásban - mondta Porga Ferenc 
polgármester. Az önkormányzat 
250 ezer forintot utalt át Péternek, a 
Kapos-Koppány Térsége Fejlődésé-
ért Alapítvány pedig 1 millió forint 
támogatást nyújt át neki. Köszöne-
tünket fejezzük ki az alább cégeknek, 
akik nélkül ez nem sikerülhetett vol-

na: Szabadics Közmű és Mélyépítő 
Zrt., Közmű Alagút Zrt., B Build & 
Trade Kft., EuroAszfalt Kft., Kris-

tály Kft., TAM-BAU Kft., Bujdosó 
Ügyvédi Iroda.
 – Az idei évben szerettem volna 

magam kvalifikálni az Európa Baj-
nokságra, majd a riói Olimpiára - 
nyilatkozta Péter. - Úgy gondolom, 
hogy most érkezett a felkészülés a 
célegyenesbe, és lehet reális esélyem. 
62,5 métert dobtam az idén, 65 mé-
ter a szint az Olimpián. Ez elsőre 
kicsit soknak tűnhet, de kedvező 
szélviszonyok és egyéb más felté-
telek mellett teljesíthető. Az EB-re 
még fél méter hiányzik, ezt úgy gon-
dolom, hogy pár napon, héten belül 
teljesíteni tudom. Nagyon köszö-
nöm mindenkinek a támogatást!

Megalakult az íjászat szakosztály 
Bővült a Tamási Fehérszarvas SE tevékenységi köre: megalakult 
az íjászat szakosztály. 

Az edzéseket május végén kezdték el a Gyulaj Zrt. lőte-
rén. Külön köszönetüket fejezik ki Gőbölös Péter úrnak, 
a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. vezérigazgatójának, 
hogy támogatta egyesületüket a lőtér használatával.
Örömteli hír még, hogy a Fehérszarvasok egyik tag-
ja, Farkas Réka május 21-én sikeres judo versenybírói 
vizsgát tett Kaszón. Ezúton is gratulálunk neki, további 
munkájához sok sikert és kitartást kívánunk! 
A Fehérszarvasok továbbra is várják a sportolni vágyók 

jelentkezését, mind judo, sambo íjászat vagy hobbi ökölvívásra, de minden 
szombat délelőtt a hölgyek részére egészségmegőrző és tartásjavító tornára is 
van lehetőség. A sportágak iránt érdeklődők további információt kaphatnak 
a Tamási Fehérszarvas SE facebook oldalán.

Dombra fel, lejtőn le
Erdei futóversennyel készült a Tamási Szabadidő és 
Sport Egyesület, amelyet a Trófea Vadgasztronómiai 
Fesztivál részeként rendeztek meg. 

A legkisebbek a tó körül futottak, rájuk 600 méter várt, a fel-
nőttekre – és a legkitartóbbakra – 4 és fél kilométer, méghozzá 
erdei pályán, ami alaposan megizzasztotta a résztvevőket. Kor-
csoportonként az első három helyezett nyakába természetesen 
ezúttal is csillogó érmek kerültek. 

S P O R T

Német nemzetiségi versenyen  
bizonyíthatták tudásukat

Több mint 25 éve rendezi meg a 
gyönki Hegyhát Általános Iskola 
a megyei német nemzetiségi ver-
senyt, melyre a rendezésben nagy 
tapasztalattal rendelkező szer-
vezők a nemzetiségi oktatásban 
résztvevő tanuló-
kat várják. 

A verseny megszerve-
zését az anyagiak a 4., 5. 
és 6. évfolyamon tették 
lehetővé, évfolyamonként 
minden iskola 2-2 fővel 
vehetett részt. Ebben az 
erős mezőnyben méret-
ték meg tudásukat a Tamási Általános Isko-
la nemzetiségi osztályainak tanulói, szülők és 

tanárok egyaránt örültek az eredményes ver-
senyzésüknek. Soós Patrícia Eszter két évvel 
ezelőtti megyei elsőségét ismét bizonyította, 
ami nagyon szép teljesítmény. 
Hatodik évfolyamon Kajdi Kinga a kilence-
dik, Kocsis Enikő a tizenötödik helyet sze-

rezte meg, felkészítő ta-
náruk Hohner Edit volt. 
Az ötödik évfolyamosok 
közül Soós Patricía Esz-
ter az első helyen, Sze-
rencsés Gergő a második 
helyen végzett. Negyedik 
évfolyamon Horváth 
Gábor ötödik, Bencsics 
Benjámin pedig a tizen-

harmadik lett, őket dr. Gácsiné Kovács Ág-
nes készítette fel a versenyre.  
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Tamási Aranyalma Iskolakezdeményezés

Az iskolamunka
Egy hónappal ezelőtt a kere-
tek adta szabadságról beszél-
gettünk Schmidt-Mézes Mó-
nikával, a Tamási Aranyalma 
Iskolakezdeményezés képvi-
selőjével. Akkor azt ígérted, 
mesélsz nekünk arról, hogy 
is készül a Waldorf óvodás az 
iskolára.

 – Nagyon szívesen mesélek erről a 
folyamatról! Az iskolába készülők 
már lázas munkában vannak. Min-
den nap előrébb jutnak a remek-
művük elkészítésében, miközben 
a „kicsik” nagyon figyelik minden 
mozdulatukat, és már alig várják, 
hogy ők is az iskolamunkájukat 
készíthessék. Nagy kiváltság ez!
• Izgalmasan hangzik! De mi ké-
szül?
 – Fából és selyemből egy babaház, 

gyapjúból és más textilekből a tel-
jes berendezés. Vagyis ahogy a far-
sangi időszak véget ér, az óvodába 
bekerül egy kis munkapad, melyen 
a „nagyok” fűrésszel, csiszoló pa-
pírral elkészítik a babaház padlóját 
(természetesen az óvónő segít, ha 
szükséges), majd aprólékos munká-
val elkészül a szőtt szőnyeg és min-
den más berendezési tárgy is. Míg 
készül, az óvónő számos készséget, 
képességet megfigyel a gyereken. A 
nagymozgások és a finommotorika 
épp úgy jelen vannak a tevékenysé-
gek során mint a kitartás, koncent-
ráció, monotónia tűrés, számolás, 
térlátás, téri tájékozódás. És eköz-
ben az alkotás öröme nem sablonos 
tevékenység.
• Ezek szerint itt nincs a hagyo-

mányos értelemben vett iskola-
érettségi vizsgálat?
 – Nincs. A gyerekek nem kapnak 

százalékot mondjuk a babaházakra 
vagy bármi egyébre. Mivel a Wal-
dorf óvodában (és később az isko-
lában is) nagy hangsúlyt fektetnek 
a gyermekmegfigyelésre, ezért az 
óvónő pontosan látja azt, hogy a 
gyermek hol tart a fejlődésében. 
Nincs szükség egy kijelölt napra, 
amikor „vizsgaszituációba” helyez-
zék a gyereket. És nem is mérik 
egymáshoz őket. 
• Manapság szeretjük tudni, hogy 
hol helyezkedünk el a többiekhez 
viszonyítva. Nem jelent ez problé-
mát a szülők vagy a gyerekek szá-
mára, hogy itt nincsenek meg ezek 
a lehetőségek?

 – A gyerekeknek semmiképpen 
sem. Mivel a Waldorf módszer 
nem versengő szemléletű, ha-
nem az individuum egyediségét 
hangsúlyozza, ezért a gyerekek-
nek ez természetes. A szülőknek 
sem probléma, hiszen az óvónő 
pontosan el tudja mondani, hol 
tart a gyermekük éppen, miben 
nagyon ügyes, és mi az, amiben 
kicsit támogatni kell őt, vagyis 
inkább türelemmel lenni irá-
nyában.
• És szeptemberben becsenget-
nek… Tényleg, itt csengetnek?
 – Nem csengetnek sem be, sem ki. 

Nincs csengő. Helyette van nagyon 
sok más érdekes dolog.
Hogy pontosan milyen érdekessé-
gek várják a Waldorf iskolásokat, 
megtudhatják jövő havi lapszá-
munkból!

Több versenyen is remekeltek a tamási sakkozók

Dunaújvárosban jártak a ta-
mási sakkozók május 8-án, 
a VI. Petőfi Kupa sakkverse-
nyen vettek részt Lódi László 
tanítványai a dunaújvárosi 
Petőfi Sándor Általános Isko-
lában. 

Az intézmény 
a gyerekeknek 
olyan versenyle-
hetőséget szere-
tett volna bizto-
sítani, melyben a 
kezdő és az isko-
lai keretek között 
sakkozó tanulók-
nak is van esélyük a sikerre. A ver-
seny különlegessége, hogy a meg-
szokottól eltérően, más szempontok 
szerint alakították ki a mezőnyöket, 
az értékszámmal rendelkező, és 
az értékszámmal nem rendelkező 
gyerekek külön csoportokban ver-
senyeztek. A tamásiak szép ered-
ményeket tudhatnak magukénak: 
Tóthi Viktória és Lados Nátániel 
aranyérmet szereztek korcsoport-
jukban. Teplán Kornél és Orsós Ro-
land bronzéremmel térhettek haza, 
míg Csap Kata és Erdélyi Borisz 
4., Bati Zsóka és Kovács Bence 5., 

Teplán Boldizsár és Lados Dominik 
pedig 6. helyen végeztek. A csapat-
versenyben az Iregszemcsei Deák 
Ferenc Általános Iskola a második, 
a Tamási Würtz Ádám Általános 
Iskola a harmadik helyen végzett. 
A szervezők a jó hangulat fokozá-
sához palacsintával is kedveskedtek 

a résztvevőknek.
A jó eredmények 
tovább folyta-
tódtak: május 
21-én a Siófok 
Villám Sakk 
B a j n o k s á g o n 
vettek részt. Az 
ifjúsági csoport-

ban Erdélyi Borisz 100 %-os tel-
jesítménnyel, valamennyi ellenfelét 
legyőzve lett bajnok, mindössze 3. 
osztályosként, a felső tagozatosokat 
is maga mögé utasítva. Az alsósok 
között szintén kimagaslóan sze-
repelt Kovács Bence, aki bronzér-
mesként vehetett át kupát. Lados 
Dominik a felsősök között végzett 
ezüstérmes pozícióban, ugyanitt 
Orsós Roland 5. helyezett lett. Tót-
hi Viktória a lányok között bronz-
érmet hozhatott haza, míg sakk-
oktatójuk, Lódi László a felnőtt 
csoportban végzett a 4. helyen.

A Trófeára megszületett a 300. recept
Örményi János, ahogy ko-
rábban ígérte, a június 4-i 
Trófea Vadgasztronómiai 
Fesztiválra kiadta „A 700 
éves Tamási 700 receptje” 
sorozat 4. füzetét.

• Kedvcsinálóként milyen érde-
kességeket említenél a legújabb 
kiadványod kapcsán?
 – A mostaniban 86 újabb étel le-

írása szerepel, s ezzel egy jelentős 
mérföldkőhöz, a 300. recepthez ér-
kezett a sorozat. Fontos kiemelnem, 
hogy az időzítés miatt a 4. füzetben 
a korábbinál több vadrecept kapott 
helyet, melynek egy részét a Gyulaj 
Erdészeti és Vadászati Zrt. mun-
katársaitól kaptam, amelyet ezúton 
köszönök Nekik. A vadgasztro-
nómiai esemény mellett remélem, 
hogy ez a kis füzet is hozzájárul a 
vadételek megkedveltetéséhez, sü-
tés-főzésük elsajátításához. A hús-
ételek mellett gyakorlatias leíráso-
kat olvashatnak a kedves Olvasók 
az erdei gyümölcsökről, a galago-
nya-, a somlekvár, az áfonyalikőr 
elkészítéséről is. Nagy megtisztel-

tetésnek, a füzetek elismertségének 
tekintem, hogy a híres szekszárdi 
cukrász család, Petritsék is küldtek 
egy krémes karamell fagyi receptet, 
ami fagyigép nélkül, egyszerűen el-
készíthető.
• Említetted, hogy a jövőben 
minden füzetnek szeretnél vala-
milyen jelleget adni. A vadak után 
mivel folytatod?
 – Egy-egy füzet jellegét az adja, 

hogy egy bizonyos ételcsoportból az 

átlagosnál több szerepel benne, de 
természetesen a többi ételtípusból is 
gazdag, változatos marad a gyűjtés. 
Az idénre tervezett 4 darab „A 700 
éves Tamási 700 receptje” füzetből 
kettő már elkészült. A júliusi „Ta-
mási Bográcsmestere” főzőversenyre 
több bográcsos receptet igyekszem 
gyűjteni a korábbi győztesektől, he-
lyezettektől, s valamikor ősszel egy 
halban gazdagabbra készülök. Ez 
utóbbiba szeretném bevonni a Ta-
mási Kossuth Horgászegyesületet. 
A füzetsorozat kapcsán nemrég be-
szélgettem néhány személlyel és fel-
vetődött a gondolat, hogy állítsunk 
össze közösen egy kiadványt, akár 
egy önállót, amelyben a táplálkozási 
problémákkal küszködők is segítsé-
get, nekik szóló recepteket találnak 
majd. Gondolok itt a tej-,  a tojás-, 
a liszt-, a cukor- más egyéb érzéke-
nyekre. Nagyon foglalkoztat most 
ez a téma. Remélem, hogy ennek a 
témakörnek a kidolgozásához szin-
tén kapok a tisztelt Olvasóktól ötle-
teket, s nem utolsó sorban kipróbált 
recepteket, hogy segíteni tudjunk az 
érintetteknek.

Kultúrák Háza 20.00 órától

ź Nyáresti táncok – Óvodások műsora
Emlékezésre méltó események Tamási mezőváros 200 éves 
múltjából – Deák Istvánné előadása

ź Dalok a 19. századból – Kovács Gábor előadása
Az est folyamán: Utazás a múltba - Fényképezkedés az egykori 
Kossuth téren

Tamásiban június 25-én
 1806 - Farkas Páll és kora

PROGRAMOK A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN ÉS A KULTÚRÁK HÁZÁBAN

18.15 megemlékezés Farkas Páll emléktáblájánál - helyszín: polgármesteri hivatal

Római katolikus templom 18.30-tól
ź Latin mise
ź Bertics Antal énekeskönyve – Hegedüs János plébános 

előadása, közreműködik Hegedűs Márta
ź Emlékezés a Mária–szobor avatására.

A Présház-múzeum 16.00 órától várja a látogatókat


