
Tamási Bográcsmestere 2013. 
Főzőverseny – Ötletes ételek és erdélyi ízek a zsűri asztalán

Országos kánikulában, harmad-
fokú hőségriasztás mellett zaj-
lott le az idei évben a Tamási 
Bográcsmestere főzőverseny 
július 27-én. A versenyzők csep-
pet sem ijedtek meg a rekkenő 
hőségtől: vidáman kevergették 
ételeiket a Kossuth téri geszte-
nyefák árnyékában. 

A főzőverseny évek óta az egyik 
legkedveltebb nyári rendezvény a 
városban: a baráti társaságok együtt 
lehetnek, kikapcsolódhatnak, fi-
nom ételeket készíthetnek, miköz-
ben rengeteg ismerőssel, baráttal 

futnak össze. Természetesen azok 
sem unatkoznak, akik nem ragad-
nak fakanalat: rengeteg kézműves 
kiállításban lehet gyönyörködni, az 
ügyesebbek ki is próbálhatják ma-
gukat néhány technikában, és ter-
mészetesen színpadi fellépések is 
mindig tarkítják a napot – idén sem 
volt ez másképp. 

A versenyre 31 ételt neveztek be, 

melyeket aztán szépen sorban érté-
keltek a zsűri tagjai: Gerván Káz-
mérné, a Szent László TISZK Vályi 
Péter Tagintézményének nyugal-
mazott igazgatóhelyettese; Horgos 
István mesterszakács, Kovács János 
Venesz-díjas mesterszakács és Both 
Sándor, mesterszakács.

 – A legkülönbözőbb ételekkel 
neveztek be idén is a versenyzők – 
mondta Kovács János, mestersza-
kács. - A maga nemében mindegyik 
étel megállta a helyét, igazán finom 
falatok kerültek a zsűri asztalára. 
Jellemző rájuk a sokszínűség, első-
sorban nyersanyagban: voltak mar-
ha, sertés, szárnyas, birka vagy épp 
vadhúsból készült ételek. Ha a ké-
szítés módját nézzük, akkor megint 
csak széles volt a repertoár: akadtak 
pörköltek, tokányok, gulyások is. A 
zsűri számára mindig fontos szem-
pont az újdonság, mindig érdekel 
bennünket az, hogy milyen új ötle-

tet fedezünk fel egy-egy elkészített 
ételben. Úgy gondolom, hogy egyre 
színesebb lesz a tamási főzőverseny: 
ezt azért merem ilyen bátran kije-
lenteni, mert már több éve tagja 
vagyok a zsűrinek. Azt látom – és 
nagyon örülök neki -, hogy amikor 
elmondjuk a véleményünket a ké-
szítőknek az ételük kapcsán, nem 
sértődnek meg, hanem megértik, 
hogy tanácsainkkal csak segíteni 
szeretnénk nekik. Aztán eltelik egy 
év, újra beneveznek, és észrevesszük, 
hogy megfogadták az egy évvel ez-
előtti tanácsainkat. Ez nem csak a 
versenyzőnek sikerélmény, hanem 
magának a zsűrinek is. A fejlődést 
én sosem abban mérem, hogy há-
nyan neveznek be, sokkal inkább 

az ételek minőségében. Idén szá-
momra különösen tetszett az, hogy 
a paraszti konyha ételei előtérbe ke-
rültek: több olyan fogást kóstoltam, 
amelynek az íze a nagyanyám főzt-
jéhez hasonlított. Visszaköszöntek 
az erdélyi ízek is, ezek szintén na-
gyon finomak, és érdekes színfoltjai 
voltak a versenynek. Dicséretes az 
is, hogy ilyen sokan eljöttek a káni-
kula ellenére, hiszen az ember ilyen 
időben inkább választja a vízpartot 
a gesztenyesor helyett.
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500+ „Cikk-cakk”-ban
Hosszú vonatútról érkezett haza 
a közelgő, Mozdony-és Madár-
fütty nevű rendezvény egyik 
szervezője. Gerencsér Tamás 
útja nem volt eseménytelen, hi-
szen egy különös találkozás is 
megszépítette az utazást. 
Részletek a 6. oldalon. 

Új életet kezdhet az önkor-
mányzat
Június végére megtörtént az öt-
ezernél nagyobb lakosságú tele-
pülések önkormányzati adóssá-
gának átvállalása, így városunké 
is. 
Részletek a 2. oldalon. 

Europaisches Bürgerradio
A tavaly szeptemberi látogatás 
után újabb küldöttség utazott ki 
a németországi Jénába az „Euró-
pa polgárai” elnevezésű nyitott 
program keretein belül. 
Folytatás a 3. oldalon.

Tartalomból

Mindenkinek szüksége van egy 
ölelésre…

Pihe-puha Maci lepte meg a fő-
zőversenyre kilátogató érdek-
lődőket: sokan készítettek vele 
közös fotót, megsimogatták, 
megmosolyogták. Úgy tűnik, 
néha tényleg szükségünk van 
egy ölelésre: hiszen a Maci bár-
ki felé nyújtotta két mancsát, 
sehol nem utasították el. 

 – Nem igazán lehet megfo-
galmazni azt, ami csak úgy ösz-
tönösen jön az emberből, de azt 
tudom, hogy mit jelent a szeretet, 
a barátság, az illat, a hangulat, a 
tisztelet, az alázat, a kedvesség, 
az önzetlenség – mesélte a maci-
jelmezből kibújó Gulyás Tibor. - 
Annyi formában megfogalmazták 
már a világ hét csodáját, nekem 
ezeket is jelenti: látás, hallás, érin-
tés, ízlelés, érzés, nevetés, szeretet.

Mindig és nagyon sokszor el-
mondom még, mert nagyon tu-
dok hinni benne ma is: minden 
ötlet annyit ér, amennyit meg-
valósítasz belőle. Biztosan sokan 
emlékeznek még arra, amikor egy 
fiatalember, kezében a táblával két 
kezét széttárva, bejárta a világot. 
Nem szólt semmit, csak ránézett 

az emberekre, és ölelését adta, ön-
zetlenül... Ezerszer láttuk már a 
videót róla és sokan közülünk úgy, 
de úgy megölve lettünk volna. A 
fiatalember elindított ezzel egy 
mozgalmat, amely ma is él. Úgy 
gondoltam, gondoltuk szervező-
társaimmal együtt, hogy miért 
ne lehetne ilyen Tamásiban is? 

Hiszen itt is minden-
kinek szüksége van egy 
ölelésre! Annyira tele 
vagyunk a napi problé-
máinkkal, hogy közben 
elfeledjük az egyszerű 
dolgokat. Érdekes volt 
megtapasztalni az em-
berek reakcióját: egy-
szer csak megláttak egy 
pihe-puha macit, aki 
odaállt eléjük, széttárta 
a karjait és nem szólt 
semmit. A másodperc 
töredéke alatt játszód-

tak le az emberekben az érzések: 
először zavarba jöttek, minden-
felé tekintgettek, majd mintha a 
világ legtermészetesebb dolga lett 
volna, jól megölelgettek. Kaptak 
valamit ettől a nagydarab pihe-
puhaságtól, ami pont akkor hi-
ányzott nekik. Minden benne volt 
egy ölelésben, mert egy pillanatra 
elfeledtünk, ami bánt, ami szo-
morú, ami nyomasztja az embert 
nap mint nap, amitől elfeledjük az 
egyszerű - bennünk lévő - dolgo-
kat. Hiszem a szavak erejét vagy 
a hangtalanságát, akár, mint egy 
Maci. Mosolyt, derűt és valami 
olyan csodálatot láthattam, amit 
csak öleléskor ad és kap az ember. 
Mindenkinek szüksége van egy 
ölelésre, hiszem!

Felforgatták a Kossuth teret a 
FelForgatók!

Igazi üdítő színfoltja volt a Ta-
mási Bogácsmestere 2013-as 
rendezvénynek a Tamási Fel-
forgatók tánca: hőségriasztás 
ide vagy oda, kicsik és nagyok 
velük együtt önfeledten „tán-
colták be” a Kossuth teret.

Meglepetésnek készült a pro-
dukció, és jellegének megfelelően 
a táncosok villámcsődületként 
csaptak le a gyanútlan közönségre. 
A közönségből aztán másodper-
ceken belül táncolók tömege lett, 
sokan - figyelve a lépéseket - kö-
zéjük álltak. Percek alatt akkora 
felfordulás lett a Kossuth téren, 
hogy még az elhaladó autók is 
lelassítottak a látványért.  A flash 
mob magyarul villámcsődület, 
emberek előre szervezett csopor-
tosulását jelenti, amely hirtelen 

jön létre valamely nyilvános he-
lyen, a résztvevők valami szokat-
lant csinálnak, majd a „produkció 
végeztével” a csoportosulás ugyan-
olyan hirtelen fel is oszlik.

A kis csapat tagjai az idei év 
januárjában határozták el, hogy 
meglepik valamivel a város lakos-

ságát. Közös céljuk a 
jó hangulat, a közös 
élmény megteremté-
se, a felhőtlen szóra-
koztatás és vidámság 
volt. Ennek érdeké-
ben, a kezdeti ötlet 
után számos alka-
lommal, hétről hétre 
összejöttek az egyre 
bővülő csoport tag-
jai, hogy betanulják a 
produkciót. Időpont-
nak azért választot-

ták a szombat délutánt, mert – bár 
a kis villámcsődület nem a főző-
verseny hivatalos programjának 
része, sőt mondhatjuk azt is, hogy 
egy gerilla akció volt – de tudták, 
hogy az idei évben ez az alkalom 
az, amikor a legtöbb ember gyű-
lik össze egy helyen Tamásiban.A 
megmozdulásnak sokan a ré-
szeseivé váltak, és a résztvevők 
igazi, önfeledt örömtáncot jár-
tak a Kossuth téren. Reméljük, 
nem utoljára hallottunk a Tamási 
FelForgatókról!

Eredmények
I. Jakab János (Csáki töltött ros-

télyos galuskával)
II. Két Amigó (Bográcsos va-

dásztokány Két Amigó-módra)
III. Mozgássérültek Tolna 

Megyei Egyesületének Tamási 
Szervezete (Babos csülök)

Különdíjasok
Farkas János (Erdélyi gulyás)
Tamási Penny Market csapa-

ta (Csirkemájjal töltött sertéshús 
baconbe tekerve, karfiolos-paprikás 
mártással).
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Adósságátvállalás 
Új életet kezdhet az önkormányzat

Június végére megtörtént az öt-
ezernél nagyobb lakosságú tele-
pülések önkormányzati adóssá-
gának átvállalása, így városunké 
is. Az, hogy az adósságkonszoli-
dáció mértéke 40, 50, 60 vagy 70 
százalék, az egy főre jutó ipar-
űzési adó alapján dőlt el. Tolna 
megyében két település kapott 
70%-os átvállalási mértéket: az 
egyik Bonyhád, a másik Tamási. 

 – Az adósságkonszolidáció során 
a december 31-ei állapotot vették 
figyelembe, illetve azt, hogy mi-

lyen szinten volt akkor 
kimerítve a folyószámla 
hitelkeretünk – mondta 
Ribányi József, polgármes-
ter. – Mivel nem volt tel-
jesen kimerítve, az állam 
nem vállalta át a fel nem 
használt összeget, így ezt 
nekünk kell kezelnünk. 
Ennek fényében kiala-
kult egy szám, amit az 
állam ténylegesen elvitt, ezzel pe-
dig kb. 800 millió forintnyi adósság 
maradt meg a 2,4 milliárd forintból. 

 – Tamási Város Önkormányzatá-
nak 2012. december 31-én fennálló 
adósságállományából (2.223.993 
ezer forint) - a 2013. február 27-én 
az államháztartásért felelős minisz-
ter, valamint a helyi önkormányza-
tokért felelős miniszter és az alpol-
gármester által aláírt megállapodás 
értelmében – 1.556.795 ezer forint 
összegű adósságot és ennek a tör-
vényben meghatározott járulékait 
vállalta át a Magyar Állam, amely 
70 % mértékű konszolidációt jelen-

tett – tudtuk meg Simonné 
Horváth Andreától, a Tamási 
Közös Önkormányzati Hiva-
tal pénzügyi osztályvezetőjé-
től. - A konszolidált összeg 
egy részét az állam közvet-
len támogatás formájában 
utalta öt pénzintézet részé-
re (Raiffeisen Bank, OTP 
Bank, Észak Tolna Megyei 
Takarékszövetkezet, Hun-

gária Takarékszövetkezet, Budapest 
Autófinanszírozási Zrt.) az esedé-
kes kamatkiadásokat is figyelembe 
véve összesen 175.526 ezer forint 
értékben. A város által kibocsá-
tott két kötvény, valamint a folyó-
számlahitel átalakításából keletke-
zett működési hitel átvállalására a 
Magyar Állam, az önkormányzat, 
valamint a két érintett bank (Ers-
te Bank, Dexia Kommunalkredit 
Bank) között létrejött háromoldalú 
tartozásátvállalási szerződések ke-
retében került sor, melyek alapján 
összesen 257.690 ezer forint tő-
ketartozást, 697 ezer forint kama-

tot, 2.033.709,81 
EUR, ill. 
2 . 2 0 2 . 0 4 6 , 5 6 
CHF tőkeegyen-
leget, és 2.909,25 
CHF, valamint 
29.169,33 EUR 
kamatot vállalt át 
az állam. A 2012. 
december 31. után 
történt – a város 
terheit jelentősen 
csökkentő adós-
ságkonszolidáción túli - változá-
sokat (hitelfelvétel, ill. törlesztés) 
is figyelembe véve az önkormány-
zat jelenlegi hitelállománya 800 
millió forint, melynek a pénzügyi 
(likviditási) helyzetet továbbjavító 
átstrukturálására még ez év folya-
mán további intézkedéseket tervez 
a képviselő-testület.

 – A nyár elején egy újabb lehe-
tőség kínálkozott számunkra: az 
önkormányzatok és a bankok is 
kérhetik, hogy az állam vegye át az 
önkormányzatnak a még fennma-

radt tartozását 
– folytatta a pol-
gármester úr.  

 – Azoknak a 
hitelező pénz-
intézeteknek, 
amelyek az ál-
lamnál ez év 
szeptember 30-
áig kezdemé-
nyezik a még 
meglévő önkor-
mányzati adós-
ságállományuk 
állami átválla-

lását, a még fennálló tartozás hét 
százalékának megfelelő összeget 
kell befizetniük a költségvetésbe. 
Ezen dolgozunk most, ez azt je-
lenti, hogy megkeressük azokat a 
pénzintézeteket, akiknek tartozunk, 
és jelezzük szándékunkat, miszerint 
szeretnénk, ha a hitelezőink átad-
nák ezt az adósságállományt is az 
államnak. A bankok így tulajdon-
képpen 7%-ot kell, hogy befizes-
senek az államnak, az állam pedig 
biztos fizetőként helytáll ezekben a 
hitelügyletekben. A múlt hónapban 
rosszul jelent meg, hiszen nem 70, 
hanem körülbelül 170 millió forint 
adóssága maradna így az önkor-
mányzatunknak. Jelenleg is folynak 
a tárgyalások ez ügyben, igyekszünk 
mindent elkövetni, hogy ezzel a 
lehetőséggel élni tudjon a város. 
Szeptemberig kell mindent elin-
téznünk, szeptember végén - októ-
ber elején ténylegesen kialakul az a 
forintális összeg, amely mentén az 
önkormányzat egy kiszámítható és 
stabil pályára kerül anyagilag, így 
mindenképpen szembe tud nézni 
az új, 2014-2020-as időszakkal.  

 Testület történt
A képviselő-testület július 
hónapban munkaterv szerin-
ti rendes ülést nem tartott, 
rendkívüli ülésen a következő 
napirendi pontok kerültek tár-
gyalásra.

Az un. rezsicsökkentéssel kap-
csolatos törvény módosítása 
miatt ismételten felülvizsgálta 
a testület a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás díjait. A módo-
sítás meghatározott díjtételek 
esetében 10%-os díjcsökkenést 
jelent.

Módosította a képviselő-testü-
let a közterületek használatáról 
szóló önkormányzati rendeletet. 
Törvényi felhatalmazás alapján 
szabályozásra került a közterület 
filmforgatási célú használatának 
módja, feltételei, díjtételei, az 
adható kedvezmények és men-
tességek köre.

Megbízta a képviselő-testület a 
Könnyü László Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjtemény 
intézményt és annak vezetőjét 
a települési értékek azonosításá-
val, a települési értéktár létreho-
zatalával, annak gondozásával.

Egyebek:

A Tamási Helyi Választási Iro-
da Vezetője Tamási Város szava-
zóköreinek számát, sorszámát és 
a szavazóhelyiségek címeit  ha-
tározatában a következők szerint 
állapította meg:

- 001. szavazókör:      Közösségi 
ház Rácvölgy 7.

- 002. szavazókör:      Tamási 
Kemping Hársfa u. 1.

- 003. szavazókör:      Vályi P. 
SZKI Tagint. Deák F. u. 6-8.

- 004. szavazókör:      Ált. Isk. 
Würtz Á. Székhelyint. Szabad-
ság u. 38-40.

- 005. szavazókör:      Béri B. Á. 
Gimnázium Bezerédj u. 1.

- 006. szavazókör:      Magyar 
Közút Nzrt. Dózsa Gy. u. 92.

- 007. szavazókör:      Bos-
Frucht Agrárszöv. Iroda 
Fornádpuszta

- 008. szavazókör:      Aranyer-
dő Óvoda Béri B. Á. u. 1-3.

- 009. szavazókör:      Vályi P. 
SZKI Tanműhely Rákóczi u. 21.

A határozat valamint az egyes 
szavazókörök területi beosztása 
(utcajegyzék) a www. tamasi.hu 
oldalon a Választás/HVI menü-
pontban megtekinthető.

Tamási Város Önkormányzatának hitelállománya (2013. július 31-ei  állapot) 
 
 
Hitel megnevezése Igénybevett 

összeg 
e Ft 

Felvétel 
időpontja

Fennálló 
tartozás 

e Ft 

Lejárat 
időpontja 

Szennyvízberuházáshoz 
(Raiffeisen Bank) 

45.770 2005- 
2006 

5.325 2020. 

Beruházási célhitel  
pályázatok önrészéhez I. 
(OTP Bank) 

64.779 2006. 11.127 2025. 

Beruházási célhitel  
pályázatok önrészéhez II. 
(OTP Bank) 

3.473 2006. 2.499 2025. 

VW Transporter TONI-
hoz 
 (Budapest 
Autófinansz.Zrt.) 

1.520 2008. 152 2014. 

Jelzáloghitel 
(Hungária Tak.szöv.) 

50.000 2011. 15.000 2013. 
augusztus 

Dám kötvény (Raiffeisen 
Bank 
3.357.000 CHF) 

500.000 2007. 228.231 
(2012.dec.28-ai 241,53 

Ft/CHF átlagárfolyamon ) 

2027. 

Tamási Holnapjáért 
kötvény 
(Erste Bank, 3.694.945 
EUR) 

1.000.000 2009. 336.309 
(2012.dec.28-ai 292,95 
Ft/EUR árfolyamon) 

2028. 

Likvid  hitel -jelzáloghitel 
(É-Tolna Megyei 
Tak.szöv.) 

120.000 2012. 36.000 2013. 
december 

Működési hitel 
(Erste Bank) 

392.413 2013. 134.723 2013. 
szeptember 

Likvid  hitel -jelzáloghitel 
(É-Tolna Megyei 
Tak.szöv.) 

30.219 2013. 30.219 2013. 
december 

Összesen 2.208.174 799.585

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polgármester válaszol
Ribányi József polgármester urat július 
26-án kérdeztük néhány fontosabb ese-
ményről, aktualitásról. 

•  Lassan elkészül a tűzoltó laktanya, mi-
korra várható az átadás, illetve mikor ve-
hetik használatba az új épületet a tűzoltók? 

 – A tűzoltóság épületét valóban hamaro-
san befejezik. Dolgoznak még rajta az ÉVÜ 
Kft munkatársai, ezt követően nyílik lehe-
tőség arra, hogy a tűzoltók szépen lassan 
beköltözzenek az épületbe. A Tűzoltó Egye-
sület kapott egy 25 millió forintos belügy-
minisztériumi támogatást, ezért az ünnepé-
lyes átadó szervezése kapcsán úgy tervezzük, 
hogy a belügyminiszter urat is meghívjuk 
az átadó ünnepségre, reméljük, el tud jönni.  
Azt gondolom, egy nagyon szép épület lesz, 
és megfelelő helyet biztosít majd a tűzoltók 
számára. 
•  Idén augusztus 20-a köré sok rendez-

vény csoportosult, hiszen négynapos hosz-
szú hétvége lesz. Lehet már tudni valamit a 
konkrét programokról?

 – Ebben az évben nemzetközi lovas napok 
lesznek Tamásiban, nem csak magyar, ha-
nem szerb, horvát, szlovén és román lovasok 
is tiszteletüket teszik nálunk. Örülök neki, 
hogy az Appaloosa Lovassport Egyesület 
szervezésében zajlanak a lovas napok, mert 
végre nem egy olyan versenyt láthatunk Ta-
másiban, amely az országos lovas naptárban 
nem szerepel. A jelenlegi szervezőkkel lehe-
tőség nyílik arra, hogy folyamatosan beke-
rüljenek a Tamási Lovas Napok az országos 
lovas naptárba, sőt, idén már a nemzetközi 
lovas vérkeringésbe is bekerültünk. Ami 
fontos változás, hogy az idei évben a városi 
ünnepség helyszíne is a Tamási Lovasver-
seny Rendezési Centrum lesz, vagy ahogy 
mi, tamásiak ismerjük: a lóversenypálya. 
•  Új autó került az önkormányzat bir-

tokába, pontosabban használt autó. Mi az 
oka az eddig használt jármű cseréjének? 

 – Az önkormányzatnak nem volt saját au-
tója. Az Innovációs Központtól béreltünk 
egy járművet 2008 óta, azonban már annyi 
kilométer gyűlt össze benne, hogy érdemes-
nek láttuk a cserére. Sajnos sokszor előfor-
dult, hogy egyszerre többen is használták 

volna, testvérvárosokba utazásra például, ez 
az autó alkalmatlan volt erre, így ilyenkor 
mindig bérelni vagy kölcsönkérni kellett egy 
olyat, ami megfelelő. Most adódott egy le-
hetőség, és egy 5 éves autót vásároltunk meg, 
amely 7 személyes, és alkalmas arra, hogy 
hosszabb utakat is megtegyünk vele.    
•  Az elmúlt hetekben megjelent egy fel-

hívás, miszerint várják a fürdővendégek 
visszajelzését problémáik, panaszaik, vagy 
éppen építő jellegű javaslataik kapcsán. Mi 
volt ennek az oka, és történt-e már vissza-
jelzés? 

 – Az oka az volt, hogy ne csak szóbeszéd 
legyen abból, hogy ez vagy az nem műkö-
dik jól a strandon. Mi, mint önkormányzat 
megpróbálunk jó gazda módjára viselked-
ni, és azt várjuk el az üzemeltetőtől is, hogy 
minket, mint tulajdonost, vegyen komolyan. 
Úgy gondolom azonban, hogy csak akkor 
tud komolyan venni bennünket, ha konk-
rét tényekkel állunk elő, olyan tényekkel, 
amelyek valóban zavarják a fürdőzni vágyó 
lakosságot, és az ide látogató vendégeket 
egyaránt. Amennyiben megkapjuk a helyi 
lakosságtól és a fürdővendégektől azokat a 
problémákat, névvel, időponttal, akár fotóval 
együtt, amelyeket ők fontosnak látnak, akkor 
tudunk segíteni. Elengedhetetlen, hogy az 
üzemeltető is lássa, hogy ezek a problémák 
ténylegesen léteznek, hiszen ők is csak így 
tudnak tenni ellene, és így tudják komolyan 
venni a vendégek problémáit. Szeretnénk 
nekik segíteni, ezért gondoltunk arra, hogy 
összegyűjtjük ezeket a kéréseket, javasla-
tokat, és az egyes kooperációk alkalmával, 
melyen a fürdővezetők, egy képviselő-tes-
tületi tag és a műszaki osztály képviselője is 
részt vesz, meg tudjuk beszélni és megoldá-
sokat kérhetünk. Érkezett már visszajelzés, 
és továbbra is arra kérünk mindenkit, hogy 
ne hallgassák el a véleményüket, hiszen ez 
egy fontos ügy. Rengeteg terhet vállalt fel a 
város azért, hogy ez a fürdő megvalósuljon. 
Ha már megvalósult, azt szeretnénk, hogy a 
lehető legtöbbet nyújtsa nekünk, egy olyan 
fejlődőképes fürdő legyen, amely vonzó az 
idelátogatók számára, és az itteni lakosság is 
maximálisan elégedett vele. 

Átadták a bizony-
ságleveleket

Az önkormányzati adósságrendezésről adott át 
bizonyságleveleket Hirt Ferenc országgyűlési 
képviselő július 12-én délelőtt 10 órakor, a Ta-
mási Polgármesteri Hivatal dísztermében.

 – A legkönnyebb részhez érkeztünk az önkor-
mányzatok adósságátvállalásának kapcsán - mondta 
Hirt Ferenc. - Egy bizonyságlevelet nyújtok át ma 
a megjelent polgármestereknek, amelyet Orbán 
Viktor miniszterelnök úr személyesen írt alá. Raj-
ta szerepel az összeg is természetesen, amelyet az 
állam átvállalt az 5000 fő lélekszámú települések 
önkormányzataitól. 

 – Amikor 2006-ban megindult az önkormányza-
tok adósságfelhalmozása, 2010-re már tudtuk, hogy 
valamit tennünk kell. A kérdés csak az volt, hogy a 
magyar költségvetésnek erre mikor lesz lehetősége. 
Ha visszamegyünk az időben, akkor azt látjuk, hogy 
2011 év végére a megye adósságát átvállalta a kor-
mány, és 2012 decemberére pedig az 5000 fő alatti 
települések teljes adósságátvállalása is megtörtént. 

Július 12-én Belecska, Felsőnyék, Fürged, Gyönk, 
Iregszemcse, Keszőhidegkút, Kisszékely, Magyar-
keszi, Miszla, Nagyszokoly, Pári, Pincehely, Regöly, 
Simontornya, Szárazd, Tolnanémedi és Udvari pol-
gármestere vehette át bizonyságlevelét. 
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A hatvanhatodik
Idén sem maradt el a tamási Polgári Iskola 1947-ben végzett diákjai-
nak - immáron 66. – találkozója. Hamar Ernőné és Csuti István május 
11-re invitálta a Könnyü László Városi Könyvtárba a hajdani osztály-
társakat. 

Széles András 
alpolgármester és 
Miskolczi Zol-
tánné könyvtár-
igazgató köszöntő 
szavai után az ön-
kormányzat által 
biztosított busz-
szal a Gyulaj Zrt. 
óbiródi vadász-
házához utaztak, 
ahol folytatták a 
beszélgetést, az 
emlékek felidézé-
sét. A résztvevők-
höz csatlakozott Örményi János is, aki a szeptemberi levéltári pályázatra 
készíti a Polgári Iskola történetét feldolgozó írását.                                ÖJ

Europaisches Bürgerradio
A nemzetközi rádiózás rejtelmei

A tavaly szeptemberi látogatás 
után újabb küldöttség utazott ki 
a németországi Jénába az „Euró-
pa polgárai” elnevezésű nyitott 
program keretein belül. Ezúttal 
a Szent László Szakképző Isko-
la Vályi Péter Szakképző Iskolai 
Tagintézményének hat diákja, 
és két kísérő tanáruk, Szinák Re-
náta és Gutai Károly vágtak neki 
a hosszú útnak, hogy több mint 
egy hétig nemzetközi csapatban 
sajátítsák el a rádiózás rejtelmeit. 

A közös munka a Hotel Jembo 
Park konferencia termében kezdő-
dött, ahol a francia, német, albán 
és magyar nemzetiségű résztvevők 

megismerhették egymást, majd 
gyorsan kialakultak a közös mun-
kacsoportok is. Az igazán színes 
adások elkészítésének érdekében 
a szervezők igyekezték úgy alakí-
tani a csoportokat, hogy minden 
nemzetiségből kerüljön be tag, így 
volt amelyikben angolul, volt, ame-
lyikben németül folyt a munka. A 
témák: gazdaság, politika, média és 
kultúra voltak. Az ott töltött napok 
során a diákok interjút készíthettek 
a saját témájuk kapcsán bárkivel, 

majd az OKJ rádióstúdiójában - 
amely egyben a napok nagy részé-
nek bázishelye volt - elkészíthették 
a felvételeket. Különböző előadások 

segítették a munkájukat: megis-
merték a német rádiószolgáltatási 
rendszert, az egyes műfajokat, és 
európai jogokat. Az elkészült adá-
sokat természetesen leadták a rá-
dióban is, melyet közösen hallgat-
ták meg. A hét azonban nem csak 
munkával telt, hiszen a szervezők 
ügyeltek arra is, hogy a résztvevők 
megismerhessék Jéna városát, vala-
mint Weimart és Lipcsét is. Nagy 
élmény volt például a lipcsei MDR 
Médiaközpontban tett látogatás, 

ahol közel 60 média 
cég dolgozik. Bete-
kinthettek az egyes 
adások kulisszái 
mögé, és egy német 
kórházsorozat forga-
tásának jeleneteibe 
is. A 10. nap után ki-
merülten, de rengeteg 
élménnyel gazdagod-
va ért haza a tamá-
si csapat, ám sokáig 
nem tétlenkedhetnek: 
a következő találkozó 
helyszíne szeptem-
berben Tamási lesz, 

így azon kell dolgozniuk, hogy mi-
lyen szakmai és szabadidős progra-
mokkal várják újonnan megismert, 
külföldi barátaikat. 

 A Szent László TISZK Vályi Péter 
Szakképző Iskolai Tagintézmény 

képzési kínálata 
Még lehet jelentkezni!

3 évES KéPzéSbEn vá-
LASzThATó SzAKMáK

Hegesztő(H), Kőműves és hideg-
burkoló (H), Pincér, Mezőgazda-
sági gépész (H), Épület- és szer-
kezetlakatos (H), Festő, mázoló, 
tapétázó, Szakács, Eladó.

(H)= HIÁNYSZAKMA, melynek 
tanulásáért tanulmányi eredménytől 
függően ösztöndíj jár.

2 évES KéPzéSbEn vá-
LASzThATó SzAKMáK

- Hegesztő (H) 
- Növénytermesztési gépüzemel-

tető, gépkarbantartó (H)
- Élelmiszer-és vegyi áru eladó
• 8 osztály, • 16 év, • orvosi alkal-

masság igazolása.
 
- Szakács
- Pincér
• 10 osztály, • 16 év, • orvosi alkal-

masság igazolása.

 

érETTSégI 3 év ALATT
Intézményünk több lehetőséget is 

kínál az érettségi 3 év alatt történő 
megszerzésére.

A képzés teljesen ingyenes!

Nappali munkarend: 
Szakiskolások szakközép iskolája
Felvétel feltétele:
• szakmunkás bizonyítvány, 
• vagy befejezett 10. évfolyam.

Esti munkarend: 
Digitális Középiskola
Felvétel feltétele:
•  tankötelezettség betöltése,
• rendelkezik szakmunkás bizo-

nyítvánnyal vagy befejezett 10. év-
folyammal,

• befejezett 8 osztály esetén is le-
hetőség van a tanulmányi idő 3 évre 
csökkentésére osztályozó vizsga le-
tételével. 

Honlap: www.digisuli.szltiszk.hu
www.valyip.hu

Digitális Középiskola
3 év alatt felkészítjük az érettségire, és köz-
ben nem kell az iskolapadban ülnie!

Ha Ön
• tankötelezettségét betöltötte,
• rendelkezik szakmunkás bizonyítvánnyal 

vagy befejezett 10. évfolyammal,
• nem tudja megoldani a rendszeres iskolába 

járást,
• dolgozik, 
• egyéni tanulási ütemben, otthonából is tud 

készülni,
• az érettségit adó iskoláktól távol él,
• tudja kezelni a számítógépet,
• és érettségit szeretne szerezni, 
válassza a Digitális Középiskolát - az inter-

neten szervezett iskolát.
A Szent László Digitális Középiskola olyan 

oktatást kínál Önnek, hogy az órák kb. egyhar-
madát tölti az iskolában, a fennmaradó időben 
a saját beosztása szerint akár otthonában is ta-
nulhat. 

Mi biztosítunk mindent, amire szüksége le-
het: multimédiás, önálló tanulásra alkalmas 
tananyagokat, elektronikus tankönyveket, fel-
adatokat, teszteket. A tananyagokat az Integ-
rált Tanulási és Adminisztrációs Környezeten 
(ITAK) keresztül, internet segítségével érheti 
el. Személyesen kéthetente szombatonként ta-
lálkozhat tutoraival (tanáraival) és osztálytár-
saival, az interneten keresztül pedig folyama-
tosan kapcsolatot tarthat velük.

Ha otthonában nincs számítógép, akkor a ru-
galmas nyitva tartású Szolgáltatási Pontokon 
kaphat segítséget a készüléshez.

A Szolgáltatási Pontok és a képzés helyszínét 
Ön választhatja meg:

• Tamásiban a Vályi Péter Szakképző Iskolai 
Tagintézményben,

• Szekszárdon a Székhely Intézményében,
• Bonyhádon a Perczel Mór Szakközépisko-

lai Tagintézményben.
Látogassa meg a digisuli.szltiszk.hu honla-

punkat, ahol a jelentkezési lapunkat is megta-
lálja!

Tanévkezdés
Würtz Ádám Általános  

Iskola
Javítóvizsga: 2013. augusztus 27.(kedd) 9 óra
A tankönyvosztás várhatóan szeptember 2-3-án 7 órától 

17 óráig lesz. Kérjük, hozzák magukkal a befizetést igazo-
ló csekket, illetve az ingyenes jogosultság igazolását azok, 
akiknek a beadást követően került megújítása. Kérjük, 
hogy további információért figyelje az iskola honlapját, il-
letve az iskola bejárai hirdetését.

Tanévnyitó ünnepély 2013. szeptember 2. (hétfő) 8,00 
órakor, utána tanítás.

Béri Balogh Ádám  
Gimnázium

2013. augusztus 27. 8,00 (kedd) pótvizsga
2013. augusztus 27. (kedd) 7,30-17,00 óráig tankönyv-

osztás „B” osztályok részére
2013. augusztus 28. (szerda) 7,30-17,00 óráig tankönyv-

osztás „A” osztályok részére
A fenti időpont változhat. Kérjük, kísérjék figyelemmel 

az iskola honlapját, illetve az iskola ajtajára kitett tájékoz-
tatót.

2013. augusztus 26-29. szecskatábor
2013. augusztus 28. 8,00-16,00 szecskanap
2013. szeptember 2. tanévnyitó 8,00 óra megjelenés az 

iskola egyenruhájában, 8,45-től tanítás

TM SZLTISZK Vályi Pé-
ter Szakképző Iskolai 

Taginézmény
Pótvizsgák: 2013.08.21-22. 9.00-tól 
További információ az iskola honlapján található!
Pótbeiratkozás: 2013.08.26. 9-12-ig és 13-16-ig 
Tanévnyitó: 2013.09.02. 8.00, utána tanítás.
Tankönyvosztás: szeptember 2-ai, vagyis az első tanítási 

héten  

Kishenyei találkozó
A Kishenyei (henyevölgyi) Általános Iskola 1963-ban végzett tanu-
lói találkoztak osztályfőnökükkel, Pete Tóth Zoltán tanár úrral július 
6-án. 

A Ta-Vill. Bt. tárgyalójában tartott összejövetelre összegyűltek megem-
lékeztek elhunyt társaikról, tanítóikról, felidézték a hajdani kishenyei tan-
éveket. A vendéglátó Kis József nemcsak a helyet biztosította, de meg is 
ajándékozta a jelen lévőket Örményi János Mozaikok a tamási külterületi 
iskolák történelméből című, nemrég megjelent könyvével, amelyben ter-
mészetesen a kishenyei iskola is szerepel.                                                 ÖJ
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Vevőtalálkozó
Nagykorú lett a Pech Ezermester Üzletház

Születésnapja alkalmából idén is 
megrendezte a már hagyomány-
nyá vált, egész napos törzsvá-
sárlók baráti találkozóját a Pech 
Ezermester Üzletház. Hideg üdí-
tővel, sörrel, Jókai bablevessel 
és rengeteg akcióval várták az 
érdeklődőket augusztus 1-jén, 
csütörtökön. 

 – Minden évben nagyon várjuk 
ezt a napot – mondta Pech Tibor, 
üzletvezető. – A szervezése renge-
teg energiánkba kerül, mégis újra 
és újra belevágunk, mert ez egy 
olyan nap, amikor az eladók és a 
vevők kötetlenül beszélgethetnek, 
jól érezhetik magukat. Igyekeztünk 
ebben az évben is sok lehetőséget 

nyújtani a hozzánk ellátogatók-
nak: szerveztünk növényvédelmi 
szaktanácsadást, hiszen 2013-ban 
üzletünk felvett egy borászati és 
mezőgazdasági jelleget is, szeren-

csére szépen elindult ez a részle-
günk. A szaktanácsadónkhoz egész 
nap fordulhattak olyan kérdésekkel 

a gazdák, amelyekre esetleg a hét-
köznapokban nem kapnak választ. 
Több import céggel nagyon jó kap-
csolatot ápolunk, akik festékekkel 
vagy munkavédelmi eszközökkel 

foglalkoznak, az ő képviseletünk-
ben is érkezett hozzánk szakem-
ber, és bemutatták termékeiket, 

valamint a legújabb 
fejlesztési eszközeiket. 
A vásárlókat rengeteg 
kedvezménnyel, akció-
val vártuk, nem csak az 
Ezermester Üzletház-
ban, hanem a duplájára 
bővült TÜZ-ÉP-FA-
KER telephelyünkön 
is. A gyerekeknek 
légvárral kedvesked-
tünk, valamint hideg 
üdítőkkel, a felnőttek 
pedig sörözhettek, és 
meghívtuk az érdeklő-
dőket egy tányér finom 
Jókai bablevesre is. 
Úgy gondolom, hogy 
nagyon fontos nap ez 
mindig az üzleteink 
életében: együtt lehe-
tünk a vásárlóinkkal, 
beszélgethetünk, szó-
rakozhatunk, ezáltal 
szorosabbá válik a kap-

csolatunk. A mai üzleti életben na-
gyon fontos az emberi kapcsolatok 
ápolása, a születésnapi rendezvé-
nyünk pedig minden évben remek 
lehetőséget biztosít erre.   

Jótékonysági est 
az ITAT javára

Forró szél – zenés műsor rengeteg élménnyel és fellépővel

Egyetlen zenekedvelő sem unatkozott július 19-én, pénteken. A műve-
lődési központban megtartott Forró szél című jótékonysági műsor fellépői 
remek hangulattal várták az érdeklődőket.

 – Szoros a kapcsolat az Iregszemcsei Térségi Amatőr Társulat és a 
MUSETTE Harmonika Együttes között – mesélte Witzl Éva, a rendez-
vény egyik szervezője. – Takács Magdolna fogta össze a fellépőket, hiszen 
ezer szállal fonódik össze a kis csapat a zene művészi közvetítéséért má-
sok és saját maguk szórakoztatásáért. Sok amatőr művésszel ismerkedtünk 
meg Magdi által, akik már harmadik éve adnak műsort mindig más-más, 
számunkra fontos kezdeményezést támogatva. Hihetetlen, hogy meny-
nyi tehetséges ember él a környékünkön, többek között olyan fiatalok is, 
akik a jövő zenészei lehetnek, például Dránovics Lacika és testvére Dávid 
Gyönkről, vagy Kolláth Márton és Tóth Kristóf Iregszemcséről. 

Igyekeztünk minél színesebb programot összeállítani, felléptek többet 
között: Fenyő Magdi, Forró Mónika, Hadnagy Péter, Kuczora Vilmos, a 
Retro Együttes, Páli Petra, a Pári Asszonykórus és az iregszemcsei Harmó-
nia Énekegyüttes és Refrén Kórus. Az előadás gördülékenységét és a szín-
padi munkálatokat Berkiné Szirbik Anitának köszönhetjük. A jótékonysági 
est bevételét az Iregszemcsei Térségi Amatőr Társulat javára ajánlottuk fel. 
Reméljük, hogy élményben gazdag estét tudtunk szervezni az érdeklődők-
nek, és örülünk, hogy ilyen szép számmal megtisztelték a rendezvényünket. 
Az este egyik legvarázslatosabb pillanata volt, amikor Roczkó Iván a Forró 
szél című dalt – amit rendezvényünk címéül is választottuk – anyanyelvén, 
szerbül énekelte el. 

Köszönjük az élményt! 

Kirándulás és nyertes pályázat
Hírek a Látássérültek Esély-
egyenlőségéért Egyesület 
életéből

Júniusban a Duna-Dráva Nem-
zeti Park részét képező Béda- 
Karapancsa tájvédelmi területet 
látogattuk meg. Megnéztük Köl-
keden a Fehér Gólya Múzeumot, 
majd lovas kocsira ültünk és a 
Nemzeti Park dolgozójának ve-
zetésével ismerkedtünk a tájvé-
delmi terület élővilágával.

A nap utolsó állomásaként a nemré-
giben felújított Mohácsi Emlékparkot 
néztük meg. Ez megrázó, de felejthe-
tetlen élmény volt számunkra.

A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. 
jóvoltából július 6-án Kisdádon ünne-
pelhettük az Önkéntes Napot. Egye-
sületünknek 46 fő regisztrált önkéntese 
van, ők azok, akik a szervezetért, a szer-
vezet tagjaiért ellenszolgáltatás nélkül 
tevékenykednek. Ezen a napon köszön-
tük meg nekik a munkájukat. Közülük 
harmincan tudtak részt venni ezen az 
ünnepségen és egy nagyon szép és tar-
talmas napot töltöttünk el együtt.

Ugyancsak a Gyulaj Erdészeti és 
Vadászati Zrt. jóvoltából Lengyel 
Annafürdőre vittük július 16.-án 
ifjú tagjainkat. A résztvevő gyerme-
keknek és a kísérőknek páratlan él-
ményben volt részük. Néhányunk-
nak, akik még nem jártunk ezen a 
csodálatos, természeti kincsekkel 
megáldott helyen, fogalmunk sem 
volt arról, hogy ott az erdő közepén 
egy valóságos paradicsom vár ránk. 
A gyerekek - hiszen elsősorban ró-
luk szólt ez a nap- nagyon élvezték 
a túrát, nem különben a délutáni 
kézműves foglalkozást. A központ, 
ez erdő szép és gondozott, a táj káp-
rázatos, a dolgozók szolgálatkészek, 
képzettek és hihetetlenül türelme-
sek.

Köszönet Gőbölös Péter vezér-
igazgató úrnak és az ottani dolgo-
zóknak ezekért a szép napokért!

Tervezünk még a nyár folyamán a 
Pacsmagi tavakhoz egy túrát.

Ezek a programok az előbbiekben 
említett támogatón túl a Nemzeti 
Együttműködési Alaptól / NEA / 
elnyert támogatás segítségével való-

sulhattak, valósulhatnak meg.
Az önkormányzattól elnyert 

190.000 forint támogatás kiegé-
szítésével ebben az évben is 6.000 
forinttal segítettük iskoláskorú tag-
jainkat a tanévkezdésben.  

Nagy öröm érte egyesületünket!  
Az Új Széchenyi Terv Társadal-
mi Megújulás Operatív Program 
támogatási rendszeréhez benyúj-
tott „Egészségfejlesztési projekt a 
Látássérültek Esélyegyenlőségéért 
Egyesület megvalósításában” című 
pályázatunk alapján 9.405.700 fo-
rint támogatást nyertünk el.

A szerződéskötés folyamatban 
van. A projekt megvalósítása szept-
emberben indul és nyolc hónapig 
tart.

Felhívjuk a tagjaink és minden 
kedves érdeklődő figyelmét, hogy 
keressék majd a hirdetéseinket 
a programokról és számítunk rá, 
hogy minél többen részt vesznek 
majd azokon!

Látássérültek Esélyegyenlőségéért 
Egyesület elnöksége

Kempingtalálkozó
A korábbi évekkel ellentétben a Baranya Megyei Kemping Klub talál-
kozójára június helyett júliusban került sor. Ez alkalommal azonban 3 
nap helyett hosszabb időt töltöttek el nálunk a vendégek. Évről évre 
nő a résztvevők száma, ezen a találkozón 53 lakókocsi volt jelen. Vol-
tak, akik az első hétvégére jöttek, voltak, akik a másodikra és akad-
tak olyanok is, akik mind a 10 napot itt töltötték.

A program igen változatos volt: jártak a vadasparkban, a kilátóban, ki-
használták a fürdő nyújtotta lehetőségeket, megtekintették a környék látni-
valóit. Az első hétvégén lecsófőző versenyre került sor, a másodikon pedig 
nem maradhatott el a lángos sütés, valamint a táncos est sem, amelyen a 
kempingvendégek apraja-nagyja részt vett.

Búcsúzáskor azzal váltunk el, hogy szeptemberben újra találkozunk!
Sziliné Fellinger Anita
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Emlékeznünk és emlé-
keztetnünk kell

2001 óta április 16-a a Holocaust 
magyarországi áldozatainak em-
léknapja. 

Az akkori Magyarország területén 
ezen a napon állították fel az első 
gettót. Tamásiban 2004 óta július 
4-e lett az emlékezés napja: 1944-
ben ugyanis ezen a napon depor-
tálták a gettó lakóit először a ka-
posvári gyűjtőhelyre, majd onnan a 
vagonokba zsúfoltakat, embertelen 
körülmények között Auschwitzba. 

Július 4-én, az Eötvös és az Arany 

János utca kereszteződésében elhe-
lyezett emléktáblánál Klein Piroska 
mondott emlékbeszédet. 

- Az emléktábla, mely előtt most 
állunk, Klein István, apukám kez-
deményezésére, patronálók és anya-
gi támogatók segítségével került fel 
a volt zsinagóga kerítésének falára 
a Holocaust 60. évfordulóján. Erre 
a szomorú eseményre a túlélők és 
a még életben maradottak közül 
néhányan 60 év után először tértek 
vissza Tamásiba, emlékezni 1944 
tavaszára. A gettóba összegyűjtött 
165 tamási, 69 környékbeli lakos 
közül csupán egyharmaduk élte 
túl a vészkorszakot. A 32 életben 
maradt tamási lakosból csak páran 
tértek vissza falujukba. Néhányan 
az ország más településein kezdtek 
új életet, a többiek szétszóródtak a 
világban, hogy új otthonra leljenek. 
Fájdalom és szégyen, hogy mindez 
megtörténhetett. Azért, hogy ez 
soha többé ne ismétlődhessen meg, 
emlékeznünk és emlékeztetnünk 
kell – hangzott el az emlékbeszéd-
ben.  

M.A.K.SZ. Fan Klub - ToMA CON
Idén július 13-án Tamási polgá-
rai különös mozgolódásra lettek 
figyelmesek. A Művelődési ház 
előtti kézműves piacot furcsa, 
jelmezbe öltözött fiatalok lepték 
el. Az első ToMA CON-ra gyüle-
keztek a vendégek, hogy része-
sei legyenek az első Tolna megyei 
manga, anime képregény és sze-
repjáték találkozónak. 

A M.A.K.SZ. Fan Klub a Pécsi 
Anime Fanclubbal közösen egy 
merész lépésre szánta el magát. Ma-
gyarországon ilyen kis település még 
nem adott otthont ekkora animés 
rendezvénynek. Persze igyekeztünk 

mindent meglépni, hogy érdekes 
programokkal csábítsuk ide a ra-
jongókat, főleg a dél-dunántúli ré-
gióból. Meglepő módon azonban 
a fővárosból is sokan rászánták 
magukat, hogy kocsiba üljenek és 
a meleg nyári napon leutazzanak 
kis városunkba.

A rendezvényhez fő szpon-
zorunk, a Tamási Művelődési 
Központ biztosította a helyszínt, 
ezért egyszerre több program is fut-
hatott a különböző termekben. A 
színházteremben zajlottak a főbb 
események, mint a Cosplayverseny, 
melyre 13-an is neveztek, az 501-es 
Légió Magyarországi helyőrségé-

nek bemutatója, a BATár Cosplay 
Team műsora. Itt kapott még helyet 
az Aiki Hikari Ryu Harcművészeti 
Iskola előadása és a Home Made 
Asia zenekar koncertje, akik nálunk 
debütáltak. 

A kisebb termek adtak ott-
hont a szűkebb rajongói kö-
röknek, mint például a DDR 
és a Yu-Gi-Oh! kártyaver-
seny, de lehetett még Android: 
Netrunner (The Card Game) 
bemutatót is hallgatni, vagy a 
Jade Dynasty és a Guild Wars 2 
játékokkal ismerkedni. Máshol 
a M.A.G.U.S. és a Dungeons 
and Dragons játékkal lehetett 

találkozni. A kalandos kedvűek 
pedig benevezhettek a kincskereső 
játékra is, mely izgalmas feladato-
kon vezetett végig és a végén sze-
mélyesen Lord Vadertől vehették át 
a kincset rejtő ládikót.

A képregény szerelmesei pedig 
a galérián megnézhették a három 
klubtagunk személyes gyűjteményé-
ből származó képregénykiállítást, 
köztük az ország legnagyobb The 
Walking Dead gyűjteményét is. 

A nap folyamán a sok program 
közül a leglátványosabb mégis a 
cosplayes fotózás volt, ahol az ösz-
szes jelmezes egyszerre pózolt a ka-
merák előtt. Reméljük, hogy a több, 
mit 200 jelen lévő jól érezte magát 
nálunk, és ha sor kerül még hasonló 
rendezvényre, akkor megtiszteltek 
minket jelenlétetekkel!

hajdics norbert

Citeratábor
Június utolsó napjaiban citeraszóra lehettek figyelmesek a művelő-
dési központ épülete mellett elhaladó járókelők. 

Immár 12. alka-
lommal szervezte 
meg népzenei tábo-
rát a Hagyomány-
ápolással Tamási 
Kultúrájáért Ala-
pítvány. Elsősorban 
a tamási citerások 
szakmai fejlődé-
sét szolgálja az in-
tenzív, napi 6 órás 
gyakorlás, de min-
den évben érkezik 
néhány vendég is: 
idén Szakcsról, Hőgyészről, Pécsváradról.

A tábor vezetője Borsi Ferenc népzenetanár (akit a Fölszállott a páva 
válogatóinak zsűrijében is láthatunk) zalai és ormánsági dalokat tanított 
az 1-2 éve citerázóknak, míg az idősebbek csoportja moldvai és bogyiszlói 
csokrokat tanult. 

Az öt nap intenzív munka egy évnyi anyagot, fejlődést jelent a citerások 
számára. Az utolsó napon „házi koncerten” mutatták be a tanultakat a szü-
lőknek, érdeklődőknek.

gulyás Ildikó

Mozdony- és  
madárfütty 2013

Közeledik szeptember 14. A nap, 
amely különleges élménnyel 
ajándékozza majd meg mindazo-
kat, akiknek valamilyen emlékük 
fűződik az egykori vasúthoz, 
utaztak anno Tamásiból vonat-
tal, vagy vannak emlékeik a 48 
és 49-es vonalról. A részletekről 
Gerencsér Tamást, a rendezvény 
egyik szervezőjét kérdeztük. 

 – A végső program kialakítása 
még folyamatban van, de előzetesen 
pár eseményt megemlítenék – me-
sélte Tamás. - Zenés ébresztőt ter-
vezünk Tamásiban, a város koncert-
fúvós zenekara a DOTTO városi 
kisvonaton utazva köszönti a város 
lakóit, a napra érkező vendégeket.  
9:30 óra körül indul az első nosztal-
giavonat Keszőhidegkút-Gyönkről 
Tamásiba. 10 órakor Tamásiban a 
vasútállomáson geocaching emlék-
fa ültetést, illetve rövid ünnepséget 

tervezünk. Ezt követően óránkénti 
ütemezésben közlekedik vonat Ta-
mási és a Pacsmagi tavak között, 
amely két helyszín egyébként este 
18 óráig a program két fő helyszí-
ne is lesz egyben. Tamásiban fo-
lyamatosan közlekedik a DOTTO 
kisvonat, végállomása a Vadaspark, 
ahová a Gyulaj Erdészeti és Vadá-
szati Zrt. támogatásával a rendez-
vényen résztvevők a vonatjegyük 
bemutatásával fél áron mehetnek 
be. A vonatjegy egyébként a város 
területén, a kisvonaton kétszeri al-
kalommal ingyenes utazásra jogo-
sít fel, míg szintén kétszer lehet a 
„nagyvasúti” vonattal is utazni. A 
Tamási Termálfürdő 25%-os ked-
vezményes jegyvásárlással támo-
gatja a rendezvényre érkezőket. A 
Pacsmagi tavakhoz a különvonattal 
kiérkezőket játszóház várja, melyet 
a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. 
jóvoltából mozdonykészítő verseny 

is kiegészít, természetesen a moz-
donyok fából készülnek. Itt látha-
tóak majd a Zrt. és a Duna-Dráva 
Nemzeti Park kiállításai, valamint 
madárgyűrűzési bemutató és diave-
títés is várja a látogatókat. Hivatásos 
túravezetővel gyalogtúrát tervezünk 
a tó körül, és természetesen „meg-
találásra kerül” a pacsmagi tavaknál 
elrejtett geoláda is. A napot este 18 
órakor Pacsmagon a Madárvártánál 
egy hangulatos tábortűzzel zárjuk.

Arra kérünk mindenkit, hogy láto-
gassa aktívan a rendezvény facebook 
oldalát (Mozdony- és Madárfütty), 
amelyre minden nap felkerülnek az 
aktualitások, és rejtvénnyel is várjuk 
az érdeklődőket, amelynek megfej-
tésével vonatjegyeket nyerhetnek. 
Természetesen a lájkolók között 
is sorsolunk ki jegyet, érdemes te-
hát keresni bennünket! A www.
infotamasi.hu oldalra és a Tamási 
Rádióhoz szintén folyamatosan jut-
tatjuk el az információkat, figyeljék 
őket, így biztosan megtudnak min-
dent a rendezvény részleteiről. Bár-
milyen kérdés esetén szívesen állok 
a rendelkezésükre az alábbi e-mail 
címen: gertam@gmail.com. 

Városi  
rendezvények

Augusztus 17. 20 óra
M.é.z. KoncErT

Augusztus 18. 20 óra 
A SKóTdudáS 

(KérI gyÖrgy )
Augusztus 19. 20 óra 

cATS KoncErT
Augusztus 20. 16 óra 
áLLAMALAPÍ-

TáSunK éS Az ÚJ 
KEnyér ÜnnEPE, 

vároSI MEgEMLé-
KEzéS

Beszédet mond: 
Ribányi József
polgármester

Az új kenyeret megszenteli: 
Hegedüs János

plébános
A rendezvények helyszíne: 

Tamási Lovasverseny Rende-
zési Centrum
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 Így alszotok ti…
avagy a Tamási Kistérség 
tinédzsereinek alvásminősége és 
alvási szokásai (2. rész)

A nemzetközi kutatási adatokhoz 
képest a vizsgálatban részt vevők há-
lószobájában nagyobb számban vol-
tak jelen az úgynevezett elektronikus 
média eszközei, ami nem szerencsés.

A diákok 69%-ának számítógép, 
77%-ának televízió volt a hálószobá-
jában (leggyakoribb, hogy mindkettő 
együtt), utóbbiak 93%-a azt köz-
vetlenül elalvás előtt is nézte. Meg-
lepő, de a diákok 88%-a pedig úgy 
nyilatkozott, hogy ezek használatát 
sem a tartalomra, sem a mennyiség-
re vonatkozóan nem korlátozzák a 
szülők. Pedig mindezek alvás előtti 
használata jelentős hatással lehet az 
alvásra. A televízió kevésbé, a számí-
tógép azonban teljes mértékben aktív 
figyelmet igényel, mely felzaklathatja, 
„kiverheti az álmot” a lefekvéshez ké-
szülő gyermekek szeméből, így azok 
később fekszenek le, mely jelen tanul-
mányban is beigazolódott. A későbbi 
lefekvés- a feltehetőleg azonos kelési 
idővel- kevesebb alváshoz vezet, mely 
szintén jellemezte a Tamási Kistérség 
diákjait. A tv-s, számítógépes szobá-
ban alvó diákok alvásminősége rosz-
szabb volt.

Az éjszakai alvásmennyiség kiesését 
gyakran nappali alvással kompen-
zálják, hiszen az a képzet él a diákok 

fejében, hogy az alvásmennyiség be-
pótolható. Azonban huzamos alvás-
hiányt már nem lehet napközbeni 
vagy hétvégi alvással kompenzálni. A 
válaszok alapján megfigyelhető volt, 
hogy minél többet aludt egy diák 
napközben, annál kevesebbet éjszaka. 
Ez tulajdonképpen egy ördögi kör 
kialakulásához is vezethet, hiszen, ha 
nappal kialudta magát este nem volt 
álmos, későn feküdt le, ha későn fe-
küdt le, keveset aludt és másnap újra 
fáradt lett, majd ha ideje engedte, nap-
közben ismét aludt.

 A rossz éjszakai alvás legnegatívabb 
hatásaként említett válaszokat a diagram 
ábrázolja. Jól látszik, hogy a nem kielégí-
tő alvás legrosszabb hatásaként a hangu-
latváltozást és a koncentráció képesség 
csökkenését említették, mely a tanulók-
nál igen jelentős befolyást jelenthet.

A szubjektív alvásminőség nemzetközi 
pontozási rendszere alapján a válaszadók 
15%-a „rossz alvó” kategóriába volt so-
rolható, amely figyelemreméltó. Az al-
vásminőség alakulásában a fiúk és lányok 
között nem mutatkozott különbség, 
azonban az iskolatípusokat összevetve 
az a következtetés volt levonható, hogy 
a szakközépiskolások a gimnazistákhoz 
és a szakmunkás tanulókhoz képest 
rosszabbul aludtak. Ennek okát tovább 
vizsgálva, megállapítást nyert, hogy a 
három iskolatípus közül ők alszanak leg-
kevesebbet, kelnek fel legkorábban, ők 
alszanak el a legnehezebben és körükben 

a leggyakoribb a lefekvés előtti számító-
gép használat is és az alvás elősegítésére 
használt gyógyszerszedés is.

Az alvás hatással lehet a tanulmányi 
eredményre is. Azt hiszem, mindenki 
hallotta már, hogy kislányom/kisfiam 
aludt ki magad a holnapi vizsgára, 
dolgozatra. Ez nem véletlen. Fáradtan 
nem tud koncentrálni, és kimutatha-
tóan csökken az ember memóriájának 
„kapacitása” is. Ugyanakkor ez is igaz 
visszafelé, hiszen a tanulmányi ered-
ményén stresszelő gyermekeknél is 
előfordulhat, hogy nem jól alszanak. 
Vizsgálatomban jelentős összefüggést 
nem találtam a tanulmányi eredmény 
és az alvás között.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, 
hogy a szülőknek is nagy szerepe van 
a helyes alvásgyakorlat kialakításában 
és bizonyos korlátok felállításában, 
hiszen vizsgálatom is bebizonyította, 
hogy a szülői befolyás pozitív hatást 
gyakorol az elengedhetetlen alvás-
ra. Fontos, hogy mindenki ismerje 
a helyes alvási szokásokat és a rossz 
alvás negatív hatásait. Lényeges az is, 
hogy ha egy személy hosszabb ideje 
alvásproblémával küzd, keresse fel 
háziorvosát, hiszen mint ismert az al-
vásprobléma rendkívül nagy hatással 
lehet az élet számos területére. 

Kárpáti virág, közegészségügyi 
felügyelő Tolna Megyei Kormányhi-
vatal dombóvári Járási hivatal Járási 

népegészségügyi Intézet

A hőgyészi „Csodaszarvas” 
Tolna megyében, a Gyulaj Erdésze-
ti és Vadászati Zrt. vadászterüle-
tén, 2010. tavaszán egy impozáns 
és izgalmas hullott agancsot ta-
láltunk a Hőgyész közeli erdőben. 
Látszott rajta az erőteljes fejlődési 
hajlam, az ágai számában és tö-
megében benne rejlett a jövő nagy 
ígérete. Érdekes, hogy magát a 6-7 
évesre tartott bikát senki sem is-
merte, sem bőgéskor, sem télidőn 
nem került látótérbe.

A 2010. év szeptemberében már 
könnyedén azonosítottuk a központi 
bőgőhelyen megjelenő bikát, aki - 
ahogyan az egy „számos” bikának kijár 
- az erdőben megtörtént keresztség-
ben az Ödönke nevet kapta a vadászati 
szakszemélyzettől. Természetesen el-
ejtéséről szó sem lehetett, abban min-
den szakértő véleménye megegyezett, 
hogy még jó pár szarvasnászt meg 
kell élnie a csodálatos gímbikának, 
mire rá lehet emelni a fegyvert. Sze-
rettük volna, ha végre „ranglistás bika” 
kerül puskavégre a hőgyészi erdők-
ben, hiszen nagy bikáink már voltak 
szép számmal, de igazán kimagasló, 
amelyre az ország-világ vadászai fel-
kapják a fejüket még nem. A 2011. tél 
végén már mindenki nagyon várta az 
agancskeresés eredményét, ami nem 
is váratott magára és csalódást sem 
okozott. A hullott agancspár a terület 
szívéből került elő, ahol Ödönke né-
hány alkalommal meg is mutatta ma-
gát, jelezve ezzel, hogy biztonságban 
van és bízhatunk a megmaradásában. 
A házi bírálat a következő eredmény-
nyel járt: Szárainak hossza: 104 és 
106 cm. Koszorú körméretek: 25,5 
és 26,0 cm. Ágainak száma: 10 + 10. 
Számított 24 órás tömege: 12,80 kg. 

A nehezen, ám kellő objektivitással 
megállapított pontszáma: 232,78 IP. 
Mondani sem kell, hogy nagyon vár-
tuk, mit hoz a következő szeptember. 
Kivárva, de az előző évi bőgőhelyén 
egyszer csak megjelent Ödönke. Jó-
val erősebbnek mutatkozott, mint az 
előző évben, hozzá fűzött reményeink 
csak fokozódtak. Ekkora bikát még 
nem láttunk területünkön. Ödönke 
kerülve a konfliktusokat, végig bőgte a 
lakodalmat. Az a Gyulaj Zrt. szakmai 
kollektívája részéről még mindig ma-
gától értetődő volt, hogy a meglöveté-
se fel sem merülhet, pedig belföldi és 
külföldi jelentkező vendégvadász lett 
volna rá szép számmal.

Télre visszaköltözött előző évi he-
lyére, hullott agancsai ugyan ott ke-
rültek fellelésre, ahol előző évben is.

Az aktuális méretek és a megálla-
pított pontszáma a következők vol-
tak: Szárainak hossza: 112,5 és 109,0 
cm. Koszorú körméretek: 27,5 és 
29,0 cm. Számított 24 órás tömege: 
14,10 kg. Pontszáma: 248,83 IP.

Azután ránk köszöntött 2012. 
szeptembere, de Ödönkét hiába 
vártuk a megszokott bőgőhelyére. 
Ahogy az ilyenkor lenni szokott, 
jöttek a hírek, hogy itt is lát-ták, ott 
is látták, sőt ki és milyen körülmé-
nyek között lőtte-lövette meg, de 
hitelt érdemlő információ sajnos 

nem futott be hozzánk. Míg csak 
idén februárban egy utánkeresés 
közben a megszokott bőgőhelye 
közvetlen közelében előkerült tró-
feája. Bár teljesen máshogy festett, 
mint az előző években, de azonnal 
felismertük, hogy a Nagy gímbi-
kánk testének a maradványai van-
nak ellőttünk. Jellegzetes ágai, szá-
rának íve és a nagy tömege, ereje 
egyértelművé tette, miért nem talál-
koztunk vele bőgés idején.

Még agancsának fejlesztése közben 
baleset érte, a feje nagy ütést kapott, 
aminek következtében elveszítet-
te szinte a teljes bal agancsszárát, 
amiből csak egy csonk és egy erősen 

túlnőtt szemág maradt. Jobb oldali 
szára is megsérült. Mindezek elle-
nére a mindkét száron hiányos trófea 
nagykoponyás tömege 9,7 kg. Trófe-
ája még az óvatos becslések szerint is 
15 kg fölött kellett legyen.

Feltehetően a sérült „kacska” agan-
csával nem tudta érdemben felven-
ni a harcot vetélytársaival és így az 
egyiküktől kaphatott egy vagy több 
végzetes szúrást. Erejéből csak arra 
futotta, hogy elérje a közeli nádas-
ban rejlő dagonyát.

Sajnáljuk-e, hogy ilyen véget ért 
Ödönke története? Természete-
sen igen, hiszen most már bizto-
san tudjuk, hogy beváltotta volna a 
hozzá fűzött reményeket, igazolta 
volna szakmai alapokra helyezett 
döntésünket.  Bánjuk-e, hogy nem 
mondtuk ki rá idő előtt a végzetes 
„Tessék lőni”-t?

Minden ésszerű indokkal szembe 
menve azt kell mondjuk, hogy nem! 
Hisszük, hogy példát kell mutat-
nunk szakmai környezetünknek, és 
nem szabad, hogy a vadgazdálkodá-
sunkban pusztán és kizárólag csak a 
rövid távú anyagi szempontok vezé-
reljék döntéseinket.

A képen egy másik elhullott „tar” 
bika koponyájára –preparátori 
mesterremekként- ráépített utolsó 
hullajtott agancspárjával látható. 
Ez az „összeállított trófea”, mely 
már „csak” az élőhelyét jelentő 
Gyulaj Zrt. Hőgyészi Erdészete 
va-dászházának a falát díszíti, örö-
kíti meg agancsainak terpesztését, 
pompáját.

gálos csaba vadászati ágazatvezető 
– Stein Krisztián erdészetvezető

500 kilométer „Cikk-cakk”-ban
Gondolták volna, hogy az „500+” 
második napján Baján kiderül, 
hogy ki volt az utolsó olyan for-
galmista, aki még személyszál-
lító vonatot menesztett Kesző-
hidegkút-Gyönk felé Tamásiból? 
Nos, 500 kilométer felett bármi 
megtörténhet…

 – Magyarországon létezik a Ma-
gyar Állam Vasutak díjszabásában 
egy jegy, amelynek a neve: 500 ki-
lométer feletti – mesélte Gerencsér 
Tamás, aki nemrégiben érkezett haza 
hosszú vonatútjáról - Ahhoz, hogy 
ezt valaki igénybe vegye, négy do-
lognak kell megfelelnie: nem lehet 
hosszabb az utazás négy napnál, 
nem lehet egy állomást kétszer 
érinteni, nem keresztezheti egy-
mást az útvonal, illetve a kezdő és 
végállomás nem lehet ugyanaz. Aki 
ezeknek a kritériumoknak megfe-
lel, szinte bárhova elmehet, a jegy 
ára összesen 6400 forint. Én az 
ez évi utazásnál a MÁV START 
KLUBKÁRTYÁVAL 50%-os ked-
vezménnyel csak 3.200 forintért 
(féláron) vettem meg a jegyet. 

Útvonal: 1. nap: Budapest – Sze-
ged, 2. nap: Szeged – Székesfehér-
vár, 3. nap: Székesfehérvár – Sza-
badbattyán, 4. nap: Szabadbattyán 
– Pincehely.

 – Különös találkozás is megszé-
pítette az utazásomat. A rendezvé-
nyünk kapcsán mindenképpen sze-

rettük volna Tamásinak az utolsó 
vonathoz kötődő emlékeit, dolgait, 
személyeit felkeresni. Második nap 
éppen Bajától Bátaszékig utaztam, 
és segítettem egy idős úrnak felrak-

ni a kerékpárját a vonatra. Meglátta 
a pólómat, rögtön beszédbe ele-
gyedtünk, szóba került a Mozdony-
és Madárfütty nevű rendezvényünk 
is. Elmeséltem a programjainkat, 
meghívtam, hogy látogasson el 
hozzánk, mire beszélgetés közben 
kiderült, hogy ő Pécsen volt közel 
húsz évig menetirányító, és törté-
netesen tudja azt is, hogy ki volt 
Tamásiban az utolsó vonatot me-
nesztő forgalmista. Kinyomoztuk 
az elérhetőségét az úrnak, és sike-
rült is beszélnem vele. Hihetetlen, 
hogy mennyi élmény éri az embert 
a vonatozás kapcsán, mennyi hét-
köznapi emberrel beszélgethet, és 
nem is gondolnánk, mennyi szálon 
összefonódhatnak az emberi kap-
csolatok.
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Labdarúgás
Megkezdte felkészülését a Tamási 
2009 FC a 2013/2014-es szezonra. A 
tavalyi év sikereiről, kudarcairól és 
a jövőbeli tervekről kérdeztük Már-
kus Krisztián, játékos edzőt. 

•  Milyennek látod a tavalyi sze-
zont? Milyenen pozitívumokat és 
negatívumokat tapasztaltál a baj-
nokság egészében?

 – Az elmúlt szezon a várakozá-
soknak megfelelően alakult. Azt 
gondolom, de talán ezt több interjú-
ban is elmondtam, hogy ez a csapat 
a 10. helynél többre hivatott, még 
jövőre is, egy megerősödött megyei 
bajnokságban. Pozitívumok közül 
talán a rutinosabb játékosok hozzá-
állását emelném ki, akik a hátukon 
cipelték a csapatot. Sajnos negatí-
vumból több van: a fiatalok néha 
kevésbé pozitív hozzáállása, men-
tális felkészültsége; a pálya állapota 
(sokszor minket jobban zavart a sa-
ját pályánk, mint az ellenfeleinket), 
a játékvezetők felkészültsége, és 
ami még fontos, hogy nem tudtuk 
megfelelő létszámban kicsalogatni 
a nézőket. A pénzhiányt direkt nem 
említettem, „kicsi pénz, kicsi foci”, 
Puskás Öcsi bácsi szavaival élve!
•  hogy telt az első olyan év, ame-

lyikben edző és játékos is voltál?
- Helyesbítenék, hiszen csak fél év 

volt. Mint játékos nem szálltam be 
a játékba, hagyni szerettem volna, 

hogy érvényesüljenek a fiatalok, akik 
tettre készek. A munkát nagyon él-
veztem, hiszen szeretem csinálni, 
igyekeztem úgy alakítani a szabad 
időmet, hogy mindig kiérjek, és alig 
vártam, hogy beszállhassak a játék-
ba a fiúkkal, mert elfelejtette velem 
az élet nehézségeit…  Remélem a 
játékosok is hasonlóképpen éreztek. 
Egyszerre voltam az edzőjük, a ba-
rátjuk, a lelki támaszuk, amely ép-
pen ahhoz kellett, hogy győzelemre 
segítsem a csapatot.
•  Milyen volt a csapat hozzáállá-

sa és kitartása?
 – Azt gondolom, hogy a csapat 

nagy részének a hozzáállása megfe-
lelő volt összességében. A kitartás-
sal sem volt gond, sőt a bajnokság 
vége felé azt éreztem, hogy min-
dent kiadtak magukból, a végsőkig 
képesek voltak küzdeni, és egy meg 
nem érdemelt vereség után láttam 
az arcukon a csalódottságot: tudták, 
hogy jobbak voltak, de még sem si-
került. Ebből lehet erőt meríteni, és 
építeni a jövő csapatát!
•  Mennyire vagy elégedett az el-

ért eredményekkel?
 – Az eredmény az elvárásoknak 

megfelelő volt, de egy morálisan 
mélyponton lévő csapat mellől még 
a szerencse is elpártol. Lehetett vol-
na benne több is, de összességében 
elégedett vagyok az elért eredmény-
nyel. Bár, a bajnok Majos szarvát 

majdnem sikerült letörnünk, sze-
rintem a szezon legjobb mérkőzése 
volt, és le a kalappal a csapat telje-
sítménye előtt! Ezt még a legkriti-
kusabb nézők is elismerték!
•  Mik a jövőbeli tervek, hogyan 

készültök a következő szezonra?
 – Július 5- én elkezdtük a kö-

vetkező szezonra a felkészülést. 
Az előzetes tervek szerint heti 4 
edzéssel készülünk a bajnokságra, 
de azért ebbe bele fognak szólni a 
nyaralások, munka stb. Azért azt 
mindenkinek el kell fogadnia, hogy 
amatőr csapat vagyunk, mindenki 
dolgozik, vagy éppen tanul. Min-
den hétvégére tervezünk természe-
tesen edzőmeccset is.
•  Lesznek-e személybeli vál-

tozások, akár a csapatban, akár a 
vezetőségben? 

 – Augusztusban lesz egy tiszt-
újító ülésünk, ezen sok minden 
változhat az elnökséget illetően is. 
Igazolnunk mindenképpen szüksé-
ges, és nem csak a létszám bővítése 
miatt, hanem ténylegesen minősé-
gi játékosok kellenek, amennyiben 
legalább a közép mezőnyben sze-
retnénk végezni. A jelenlegi keret 
alkalmas lehetne erre a feladatra, de 
sajnos a munka, és egyéb elfoglalt-
ságok sokszor elszólítják a játékoso-
kat. Igyekszünk egy jól összeállított, 
felkészült csapattal megkezdeni a 
2013/2014-es szezont. 

Súlyemelés

ORV nemzetközi válogatott 
csapatverseny 

Egy nagyon kemény munka 
eredményeként, a magyar váloga-
tott tagjaként Orsós István részt 
vett július 6-án, a Csehországban 
merendezésre kerülő Olimpiai Re-
ménységek Versenyén. A Tamási 
KSE ifjú súlyemelője 235 kg (100 
; 135 ) teljesítménnyel járult hozzá 
a magyar csapat 2. helyezéséhez. 
Mind a férfiaknál, mind a nőknél 
lengyel győzelem született.

 
VIII. Suzuki-Kaiser Kupa

 Az ifjú versenyzőink sikerei után 
a felnőtt és masters versenyzőink 
sem tétlenkedtek. Ózdon, júiius 
13-án megrendezett nemzetkö-

zi verseny az interneten élőben is 
megtekinthető volt. Eredmények:

Felnőtt 69 kg súlycsoportban La-
katos Béla bronzérmes, a masters 
korcsoportban ezüstérmes. 

Felnőtt 77 kg súlycsoportban 
Bachmann Béla 5. helyezett, a 
masters korosztályban ezüstérmes.

 
 Fejlődnek a súlyemelők

Nagy menetelésen vannak túl a 
sportág tamási képviselői. A sikeres 
ifi ob után, a nyári hőségben sem 
tétlenkednek, hiszen minden verse-
nyen bizonyítaniuk kellett. Kiemelt 
I. osztályú versenyen legközelebb 
augusztus 24-én, a kecskeméti ju-
nior magyar bajnokságon láthatjuk 
majd a szakosztály versenyzőit. 

II. Kosárlabda nyári tábor
A Tamási Kosárlabda Sport Egye-
sület második alkalommal ren-
dezte meg nyári táborát, július 
1-5-ig a gimnázium tornatermé-
ben. A részletekről Madarász 
Andrást, edzőt kérdeztük. 

•  Ez a második táborotok, kü-
lönbözik-e a tavalyitól, és ha igen, 
miben?

 – Igen, vannak különbségek. Míg 
tavaly egy sporttábort szerveztünk, 
ami azt jelenti, hogy többféle sport-
ágat próbálhattak ki a gyerekek, 
például kézilabda, kosárlabda, ame-
rikai futball, az idén csak a kosár-
labdára fektettük a hangsúlyt. Egy-
két kivétellel csak olyan gyerekek 
voltak nálunk, akik már egy vagy 
két éve kosaraznak.
•  hogy teltek a napjaitok a tá-

borban?
 – Fix programmal dolgoztunk, 

mert úgy gondoljuk, a gyerekek 
számára fontos a rendszeresség. 9 
órakor kezdődött az első, egy órás 
edzésünk, majd 10-től tízóraiztunk. 
Negyed 11-től negyed 12-ig tartott 
a második edzés, majd ezt az ebéd 
és a kihagyhatatlan gagyizás követ-

te. Délután két óráig szabad prog-
ramra, főként játékra nyílt lehető-
ség az iskola udvarán, majd 2-től fél 
3-ig minden nap egy kis szellemi 
vetélkedőre került sor. Hétfőn a ko-
sárlabda általános szabályait ismer-

tettük meg a gyerekekkel, délután 
ebből kaptak kvíz kérdéseket, ked-
den ugyanilyen módon dolgoztuk 
fel velük a játékvezetői karjelzése-
ket, szerdán pedig activityt játszot-
tunk. Fél 3-tól fél 4-ig ismét edzé-
sek voltak.  A délutáni napirendtől 
csütörtökön és pénteken tértünk 
csak el, csütörtök délután strandol-
tunk egyet, pénteken pedig a tábor 
zárása kapcsán az ajándékokat osz-
tottuk ki a gyerekeknek. Mindenki 
kapott pólót, kulcstartót, édességet, 
hiszen nagyon ügyesek és kitartóak 
voltak egész héten.
•  Kik edzették a gyerekeket, il-

letve voltak-e vendégedzőitek?
 – Cseresznyés Balázzsal ketten 

tartottuk az edzéseket, illetve idén 
is segítőnk volt Lengyel Dorottya. 
Hétfőn érkezett Pécsről Debrecze-
ni Eszter, ő kadett-korú lányokat 
edz, és tartott nálunk is egy edzést. 

Másnap Halmai Balázs látogatott 
el hozzánk, aki régen NB I-es, A 
csoportos játékos volt, és már közel 
20 éve edzőként dolgozik, a keddi 
edzésünket tehát ő tartotta.
•  hogy érezték magukat a gye-

rekek, milyen tapasztalatokkal 
zártátok a hetet?

 – A legnagyobb visszajelzés szá-
munkra az volt, hogy akik tavaly 
részt vettek a táborunkban, idén is 
eljöttek. Ebben az öt napban igazi 
kis csapattá kovácsolódtunk, arról 
nem is beszélve, hogy milyen fon-
tos a sport, a mozgás a gyerekeknek. 
Tavaly minden nap új sportágban 
próbálhatták ki magukat, ez nagyon 
érdekes és változatos volt. Idén, mi-
vel csak a kosárlabdával foglalkoz-
tunk, ügyesebbnek kellett lennünk, 
hogy a figyelmüket folyamatosan 
fenntartsuk, ezért is dolgoztunk 
minden nap a sportág más-más 
részterületével, illetve hívtunk meg 
vendégedzőket. Összességében a 
gyerekek - és persze velük együtt 
mi is - nagyon jól érezték magukat, 
és reméljük, hogy jövőre ismét el-
tölthetünk velük egy hetet.

Kerékpársport
Javában tart a kerékpáros sze-
zon, júniusban és júliusban is 
remekül szerepelt a Tamási MTB 
Sport Club csapata.

Június 23-án Zánkán a MTB di-
ákolimpia országos döntőjén vet-
tünk részt, ahol 3 korcsoportban 
is sikerült dobogós helyezést elér-
nünk: Szedeli Krisztián U13, Kecs-
kés Dominik U15, Deák Ádám 
pedig U19 korcsoportban szerzett 
bronzérmet. További eredmények: 
Csóka Patrik (U13) 8. hely, Szedeli 
Viktor (U15) 7. hely, Deák Ervin 
(U15) 10. hely, Barkóczi Archibald 
(U17) 8. hely.

Június 29-én Csömörön az XCO 
Magyar Kupa következő állomá-
sán vettünk részt. Ezen a versenyen 
sajnos nem született dobogós he-
lyezés, de értékes ranglista ponto-
kat sikerült szerezni. Deák Ádám 
amatőr junior férfi korcsoportban 4. 
helyen ért célba, U13 korcsoporban 
5. lett Szedeli Krisztián, 15. Csóka 
Patrik. U15-ösöknél Kecskés Do-
minik 7., Szedeli Viktor 9., Deák 
Ervin pedig 12. helyezést ért el. 

Július 7-én Visegrádon a Duna 
Maraton MTB versenyen vettünk 
részt. U13 korcsoportban remek 
versenyzést produkálval 1. helyen 
ért be Szedeli Krisztián, U15 kor-

csoportban a végig 3. pozícióban 
haladó Kecskés Dominik a hajrában 
sajnos technikai probléma miatt le-
csúszott a dobogóról és 7. helyen 

futott be, ugyanebben a 
korcsoportban Szedeli 
Viktor 11., Deák Er-
vin 13. helyen ért cél-
ba. U17 korcsoportban 
Barkóczi Archibald 
18. helyen ért be, U19 
korcsoportban Deák 
Ádám 8. helyen ért be.

Július 21-én került 
megrendezésre Sop-
ronban a MTB XCO 
(ez a sportág olimpiai 
versenyszáma) Orszá-
gos Bajnokság. Szép 

reményekkel indultunk, mivel a srá-
cok remek formában voltak a meg-
előző napokban, de sajnos itt nem 
sikerült dobogós helyezést elérni 
technikai probléma, és szerencsét-
len rajt miatt. U13 korcsoportban 
egy balszerencsés rajtot követően 
Szedeli Krisztián 5. helyen futott 
be, Csóka Patrik 13. helyezést ért el.

U15 korcsoportban Kecskés Do-
minik volt a dobogó esélyes, de egy 
láncszakadás miatt rengeteg időt 
vesztett, amelyből már nem tudott 
feljönni a befutóig, így is remek 
versenyzéssel 8. helyen ért célba, őt 
követte 9. helyen Szedeli Viktor, 11. 
helyen Deák Ervin.

Amatőr junior férfi korcsoportban 
Barkóczi Archibald 7., Deák Ádám 
pedig 8. helyen ért célba.

További beszámolókat, képe-
ket, versenykiírásokat, túra aján-
lókat, információkat a www.
tamasikerekparsport.hu oldalon ta-
lálhatnak az érdeklődők. Mindenkit 
szeretettel várunk rendezvényein-
ken!

Tamási MTb Sport club

OMEGA AC 
 júliusi eredményei

Serdülő Atlétikai Országos Bajnok-
ság Tatabánya 2013. 07. 06-07.

TÁVOLUGRÁS 
4. hely Lacza Eszter 4,95 m.

 118. Atlétikai Magyar Bajnok-
ság Budapest 07. 26-28.

DISZKOSZVETÉS
2. hely Savanyú Péter 56,76 m.



8        HIRDETÉS - PROGRAMAJÁNLÓ - KÖZÉLET    2013. AUGUSZTUS

2013-ban is hirdes-
sen hangsebességgel,
változatlan árakon!

Leggyorsabb és leghatékonyabb 
reklámozási lehetőség a rádiórek-
lám.  A Tamási Rádió már 12. 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
Telefon: 06 (74) 570-800

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

Augusztus 10.  7.00-14.00 óra
KISTErMELőI éS KézMűvES PIAc

a művelődési központ előtt

Augusztus 12-17.
néPTánc Tábor

a Pántlika néptánc együttes Csillaghír és Rozmaring csoportjának

Augusztus 14. 19.00 óra
Mozi

vIzSgA KéT SzEMéLyrE
Színes, feliratos, amerikai vígjáték, 2013 

12 éven aluliak számára megtekintése 
nagykorú felügyelete mellett ajánlott. 

Jegyár: 600 Ft.

Augusztus 20.
vároSI ÜnnEPSég

Augusztus 24. 7.00-14.00 óra
KISTErMELőI éS KézMűvES PIAc

a művelődési központ előtt

Augusztus 26-30.
néPTánc Tábor

a Pántlika néptánc együttes Rügyecske és Aprók csoportjának

Augusztus 28. 19.00
Mozi

MEnEdéK
Színes, magyarul beszélő, amerikai romantikus film, 115 perc, 2013 

12 éven aluliak számára megtekintése 
nagykorú felügyelete mellett ajánlott!

Jegyár: 600 Ft

Augusztus 31.
gyALogoS TÚrA - AbALIgET

Cseppkőbarlang, Denevér tanösvény 
Túra hossza: 7 km.

Tamásiból indulás: 8:22 órakor a szolgáltatóháztól
Pincehelyig busszal, Abaligetig vonattal utazunk.

Érkezés Tamásiba: 17:43-kor 
Útiköltség: teljes árú jegyek összesen: 3900 Ft

KIáLLÍTáSoK
augusztus 14-től szeptember 8-ig

a
TAMÁSI GALÉRIÁBAN
Tamási, Szabadság u. 29/2. 

(Kultúrák Háza, a volt Bíróság udvarán)

Egy gyűJTEMény gyÖnKÖn
válogatás a gyönki német nemzetiségi tájház anyagából

Megnyitó: augusztus 14. 16.30 óra

Megnyitja: Lackner Mónika néprajzkutató

Közreműködik: Rozmaring német nemzetiségi kórus

A Tamási Galéria nyitva tartása:
kedd-péntek: 14.00-18.00 szombat-vasárnap: 14.00-17.00

TAMÁSI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

AUGUSZTUSI PROGRAM
7090 Tamási, Szabadság u. 50. Telefon/fax: 74/471-105

Hulladékudvar
A BIOKOM NONPROFIT KFT. 

EZÚTON TÁJÉKOZTATJA 
A TISZTELT TAMÁSI LAKOSSÁGOT, HOGY

 2013. AUGUSZTUS 15-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN) 
A TAMÁSI HULLADÉKUDVAR 

EGÉSZ NAP ZÁRVA TART.

 

 
 

                
 
 
 
 

SERTÉSHÚS AKCIÓ 2013. AUGUSZTUS 15 – AUGUSZTUS 19-IG 
SERTÉS TARJA CSONTOS     1149FT/KG 
SERTÉS LAPOCKA       1195FT/KG 

 SERTÉS COMB        1270FT/KG 
 SERTÉS KARAJ CSONT NÉLKÜL    1549FT/KG 

SERTÉSHÚS AKCIÓ 2013. AUGUSZTUS 23  – AUGUSZTUS 25-IG 
SERTÉS OLDALAS       1153FT/KG 
SERTÉS LAPOCKA       1195FT/KG 
SERTÉS DAGADÓ       1195FT/KG 
SERTÉS COMB        1270FT/KG 

       SERTÉSHÚS AKCIÓ 2013. AUGUSZTUS 29  – SZEPTEMBER 1-IG 
SERTÉS LAPOCKA       1195FT/KG 
SERTÉS KARAJ CSONTOS     1249FT/KG 
SERTÉS COMB        1270FT/KG 
SERTÉS TARJA CSONT NÉLKÜL    1495FT/KG 
 
 
 
 
 

BAROMFIHÚS AKCIÓ  2013. AUGUSZTUS 14 – SZEPTEMBER 2-IG 
EH. CSIRKE HÁTSÓNEGYED      599FT/KG 
EH. CSIRKE MELL CSONTOS    1149FT/KG 
EH. PULYKA SZÁRNY        599FT/KG 
EH. TYÚK KISTESTŰ LÉDIG       499FT/KG 
EH. KACSA FAR-HÁT        179FT/KG 
 
 
 
 
    
  
       

 
 

           

Tisztelt Olvasók!

A KÖnyvTár 
augusztus 19-31-ig zárva tart. 

(Nyitás szeptember 2-án 9.00 órakor.)
Szeptember 2-tól a megszokott nyitva tartással várjuk olvasóinkat!
A Kultúrák Házában található helytörténeti gyűjtemény a megszo-

kott nyitvatartási rend szerint egész nyáron zavartalanul látogatható.

KÖZLEMÉNY cégnévváltozásról
 Társaságunk szavazásra jogosult tulajdonosa Pécs MJV Önkormány-
zata eleget téve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 2014. január 
1. napján hatályba lépő 94.§-ban írt rendelkezéseknek döntött arról, 
hogy a BIOKOM Kft. már 2013. július 1. napjától kezdődően Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságként folytatja tevékenységét. 

 Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a BIOKOM Kft. 2013. július 1. 
napjától Nonprofit gazdasági társaság, ennek alapján cégneve is módosult 
a következők szerint:

 A Társaság cégneve: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezet-
gazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: BIOKOM Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 02-09-062862 (változatlan)
Székhely: 7632 Pécs, Siklósi út 52.
Adószám: 11014959-2-02
KÜJ szám: 100210619
A változás 2013. július 1. napjától hatályos, a változást a Pécsi Törvény-

szék Cégbírósága Cg: 02-09-062862/230. számú végzésével 2013. július 
2-án bejegyezte. A bejegyző végzést értesítésünkhöz mellékeltük.  

Ezennel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a cégnéven és a Nonprofit jel-
legen kívül más cégadatunk nem változott, a hatályos szerződéseink újra 
kötésére, módosítására nincs szükség. 

 
Kérjük, hogy 2013. július 2-át követően kiállított számláikon már az új 

hosszú vagy rövid cégnevet szíveskedjenek feltüntetni, illetve levelezésük-
ben a megváltozott cégnevet használni.

A számlákat csak a helyes cégnév feltüntetése esetén áll módunkban be-
fogadni.  

 bIoKoM nonprofit Kft.

2013. szeptember 14-én szombaton
XI. alkalommal kerül megrendezésre a 

COOP nap a Bokrétában. 
Sok szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat és vendégeinket!


