
V. Trófea fesztivál
Ötödik alkalommal került megrendezésre Tamásiban a Trófea fesztivál

A korábbi, nagy sikerû rendezvé-
nyek után idén több újdonsággal is
szolgált látogatóinak a - Tamási
Város Önkormányzata és a Gyulaj
Erdészeti és Vadászati Zrt. együtt-
mûködése alapján, - a Tamási Mû-
velõdési Központ által szervezett
programsorozat.

Az idén elsõ alkalommal háromna-
possá vált a rendezvény, megannyi új,
színes és érdeklõdésre méltán számot
tartó programot sikerült egybegyûjte-
niük a rendezõknek.

A péntek délután a kultúra jegyé-
ben telt. Méltó kezdése volt az ün-
nepségnek a Tamási Galériában, a
„Festõecsettel a Gyulaji erdõben”
címmel megtekinthetõ tárlat bemu-
tatása és a nagyközönség számára való
átadása. A kiállítását Mészöly Katalin
operaénekes nyitotta meg, melyet
Gõbölös Péter vezérigazgató köszön-
tõje folytatott. A Gyulaj Zrt. hasonló-
an több más állami erdészeti rész-
vénytársasághoz, egy évtizede szinte
minden évben otthont ad egy-egy
festõmûvészeti alkotótábornak vala-
mely vadászházában. Az erdeinkben
készített remekmûvekbõl mutatha-
tunk be egy igazán nívós gyûjteményt
a közönségnek, melynek fõ szervezõje
Kiss Éva gazdasági vezérigazgató-he-
lyettes volt. A kiállítás október 9-ig
fogadja az érdeklõdõket, minden ér-
deklõdõt szeretettel várnak.

A Galéria után a Könnyû László

Városi Könyvtár olvasóterme várta
az érdeklõdõket, ahol Deák István
erdõmérnök, a Gyulaj Zrt. nyugal-
mazott igazgatójának közremûkö-
désével került sor az ismert erdõ-
mérnök vadászíró, Szabolcs József
egykori kollégánk legújabb, „Megfi-
gyeltem” címû posztumusz köteté-
nek bemutatójára.

Szombaton teljesen más jellegû
programok várták a városlakókat és
a messze földrõl érkezõket egyaránt.
Felsorolni is nehéz, hogy mennyi
színes és érdekes látnivaló, érdeklõ-
désre számot tartó újdonság várta a
kedves látogatókat, kicsiket és na-
gyokat egyaránt. A nap központi té-
mája itt is a természet és a környezet
megismerése, illetve a benne való
minél teljesebb elmélyülés volt, ezt
számos módon ki is lehetett próbál-
ni. Egyik fõ attrakciónak minden-

képpen a gasztronómia iránt érdek-
lõdõk figyelmét leginkább felkeltõ
„Vadételek országos fõzõversenye”
ígérkezett. Az ország távoli szegle-
teibõl (pl. Salgótarján, Keszthely,
stb.) is érkeztek magukat megmé-
retni a fõzõmesterek, és számtalan
formában készítették el a különféle
vadhúsokból ételeiket. A szakértõ
zsûrinek – Kováts János Venesz-dí-
jas mesterszakács, Horgos István
mesterszakács, Dombai Gyula a
Szekszárdi Fõzõklub elnöke, Zsol-
dos Lajos vendéglátási ágazatvezetõ
(Gyulaj Zrt.), Faluvégi Sándor civil
zsûritag - ezzel alaposan feladva a
leckét. A sokféle készülõ ételtõl már

azok készítése során sem kellett az
érdeklõdõknek távol maradniuk, a
szakácsok szívesen osztották meg
praktikáikat, tapasztalataikat, ezzel
is népszerûsítve a rendkívül egészsé-
ges vadhús fogyasztását.

Mind eközben folyamatosan és
több helyszínen zajlottak az érdeke-
sebbnél érdekesebb programok, be-
mutatók. A Gyulaj Zrt. „Mesél a
gyulaji erdõ” címmel természetbú-
vár állomást állított fel, ahol a ki-
csiknek erdei termésekbõl, faleve-
lekbõl és fából-fakéregbõl nagy si-
kerû, állandóan teltházas kézmûves
foglalkozást tartottak a Lengyel-an-
nafürdõi Erdei Iskolánk munkatár-
sai, emellett az aktív mozgásra vá-
gyók több alkalommal is vezetett er-
dei túrán vehettek részt a gyulaji er-
dõben, a miklósvári parkerdõben és
a vadasparkban. A vadászat iránt ér-

deklõdõk sem maradtak látnivaló
híján. Trófeákat szemlélhettek meg,
vadászati témájú és a dámvad életét
bemutató filmeket tekinthettek
meg, vagy akár vadgazdálkodásba
vágó témájú eszmecserét folytathat-
tak a jelen lévõ szakemberekkel. De
ki lehetett próbálni a középkori íjá-
szatot, a modern lézeres céllövésze-
tet, és különféle preparátumokat le-
hetett közelrõl szemügyre venni.

A fiatal korosztály környezettu-
datos nevelésébõl nem maradhat ki
a testnevelés sem, ezért az erdei sé-
ták mellett sor került futó- és kerék-
párversenyek lebonyolítására is. A
színpadon is színes mûsorok gon-
doskodtak a szórakoztatásról. Va-
dászkürtösök nyitották a progra-
mot, bemutatva egy teljes középkori
fõúri nagyvadászat repertoárját, de a
késõbbiekben volt hastáncbemuta-
tó, vérpezsdítõ latinzene-koncert és
fellépett a Tamási Város Koncert
Fúvószenekara is, méltán nagy si-
kert aratva.

A záró vasárnapi programok az
egészséges életmód és táplálkozás je-
gyében teltek. Életviteli és bio élel-
miszer elõadásokkal, bio ételek elké-
szítésének bemutatójával került nép-
szerûsítésre az öntudatos egészséges
életmód mint az egészségmegõrzés
egyik legfontosabb záloga.

Mint szervezõk, bízunk benne,
hogy ez a három nap minden láto-
gató számára nyújtott valami érde-
keset, valami feledhetetlent. Bízunk
abban is, hogy a hagyomány nem
szakad meg, és a jövõ évben még
több érdeklõdõ számára mutathat-
juk be a természet csodáit és min-
dennapjait az akkor már hatodik al-
kalommal megrendezett Tamási
Trófea Fesztiválon.

Gálos Csaba
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ÜNNEPI BERSZÉDET TART:
SZÉLES ANDRÁS alpolgármester

Mûsort adnak a Vályi Péter Szakképzõ Iskola tanulói.
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EMLÉKTÁBLÁNÁL ÉS KOPJAFÁNÁL

A századik újság
2003. július elsõ napjaiban új új-

ság, a Tamási Táj került az olva-
sók kezébe. Ekkor jelent meg az
önkormányzat önálló lapjának el-
sõ száma. Ez azóta 100 alkalom-
mal ismétlõdött meg, nem maradt
ki egyetlen hónap sem. Ezzel min-
den bizonnyal Tamási újságjai kö-
zül a leghosszabb, folyamatosan
kiadott lap lett.

De ki és mi maradt a nyitó
számban megfogalmazott szer-
kesztõi gondolatokból? A kezdõ
ötösbõl ma már csak Miskolczi
Zoltánné, Sógorka Péter és Örmé-
nyi János a „szerkesztõbizottság”
tagja, kivált a lap elõdjét, az Ön-
kormányzati oldalakat is szerkesz-
tõ Balassa Zoltán és Kántor Mik-
lós. Teljesült az ígéret, a havi meg-
jelenés, s változatlanul ingyenesen
jut el minden háztartásba, intéz-
ményhez, vállalathoz a posta kéz-
besítésében 3600 példányban. A
kezdeti 8 helyett ma már 16
A/4-es terjedelmû. Ez állt még az
elsõ számban: „olyan kiadvány kí-
ván lenni, amelyben mindenki
megtalálja a számára fontos infor-
mációkat”. Ennek megítélését,
minõsítését az Olvasóra bízzuk. A
szándék mindig megvolt bennünk.
Menetközben kialakultak benne
rovatok, például dr. K. Németh
András helytörténeti blokkja,
amely 82 cikkel büszkélkedhet, de
említhetnénk a testületi beszámo-
lókat, az önkormányzati vezetõk-
kel készült riportokat, az óvodai,
az iskolai beszámolókat, a rendõr-
ségi és sporthíreket is. A 100 hó-
nap során nagyon sokan segítették
munkánkat cikkeikkel, tanácsaik-
kal. Köszönjük nekik ezúton is. A
bírálatból - a jogosból is - több ju-
tott, mint dicséretbõl, de ez nem
szegte kedvünket. Nagyon sok
személy, intézmény szerepelt a
hasábokon. Voltak persze olyanok

is, akik megsértõdtek ránk, mert
nem említettük meg õket egy adott
esemény kapcsán. Akik szerintünk
jogosan szóltak, azoktól ezúton is
elnézést kérünk.

A 100 hónap azonban kissé
megviselte mind az újságot, mind
bennünket, a szerkesztõit. Az élet
még jobban felgyorsult, az infor-
mációk óráról órára vesztik el ak-

tualitásukat, s ma már egy havilap
nehezen veszi fel a versenyt a hon-
lapokkal, internetes újságokkal.
Mi is megkoptunk egy kicsit, ne-
tán nagyon. Nincs már bennünk az
a hév, mint induláskor. Az idõköz-
ben megszerzett rutin(ocska) sok-
szor tesz már kényelmessé, sablo-
nossá bennünket. Jönni kell hama-
rosan a váltásnak, a fiatalításnak,
olyanoknak, akik majd átveszik a
lap szerkesztését. Továbbviszik,
mert Tamásiban hosszabb, rövi-
debb megszakításokkal mindig
voltak, akik újságot szerkesztettek,
lapot adtak ki. Inkább átadjuk a
képzeletbeli tollat másnak, nem
akarjuk megvárni, míg mások
adják tudtunkra, hogy nincs már
ránk szükség. Jöjjenek a fiatalok,
mert nincs már bennünk még 100
megjelenés!

Nem vagyunk elkeseredettek és
csalódottak a fenti gondolatok elle-
nére sem, mert rengeteg élményt ad-
tak a szereplõkkel való találkozások,
ott voltunk minden jelentõs tamási
eseményen. A késõ éjszakai szerkesz-
tések, a nyomdai leadás elõtti pillana-
tokban kapott fontos cikkek betétele
máig bizsergetõ izgalmat adnak. A
mi szintünkkel tisztában lévén, de
más városi újságokat ismerve az a vé-
leményünk, hogy talán nem is csinál-
juk(tuk) oly rosszul.

Köszönjük kedves Olvasó, hogy
ezt a 100 hónapot velünk töltötte!
Miskolczi Zoltánné, Örményi János,

Sógorka Péter

100.

Díjazottak
I. Tari Miklós: Palóc gulyás

dám borjúval és vargányával
II. Göndöcs Lajos: Káposztás

tamási dám knédlivel
III. Hohner Róbert: Tárko-

nyos vadragu leves
Asztalok terítési versenye: Hirth

László csapata
Tamási legjobb pogácsája: Róka

Józsefné: töpörtyûs pogácsa
Legnépszerûbb csapat a kóstolási

jegyek beváltása alapján: Termál
fürdõ csapata

Fotó: Lovay Miklós

Fotó: Antli István
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Testületi ülésen történt
Lesz 4. háziorvosunk!?

Tamási Város Önkormányzati
Képviselõ-testületének szeptember
28-i ülésen az elõzõ idõszak óta tör-
tént fontosabb intézkedésekrõl, köz-
életi eseményekrõl adott polgármes-
teri tájékoztatót követõen Martinka
István tûzoltóparancsnok számolt be
az Önkormányzati Hivatásos Tûzol-
tóparancsnokság munkájáról, meg-
említve, hogy 2012-ben ismételt or-
szágos átszervezés történik, valamint
felvetette a tûzoltólaktanya építésé-
nek elhúzódását, problémáját.

A 3. napirendi pontban a képvise-
lõk elfogadták a polgármester beszá-
molóját a Tamási-Simontornya
Többcélú Kistérségi Társulásban vég-
zett munkájáról. A beszámolók sorát
Berkesné Imre Erika megbízott igaz-
gató folytatta a Városi Mûvelõdési
Központ munkájáról. A képviselõk
döntöttek egy törvényességi észrevé-
tellel kapcsolatban, majd szándéknyi-

latkozatot adtak ki, mely remélhetõ-
leg elõsegíti, hogy újra 4 háziorvosi
körzet mûködhessen Tamásiban. A
napirendi pont kapcsán bemutatko-
zási lehetõséget kapott a másfél éve
betöltetlen háziorvosi körzetre pályá-
zó dr. Séllei Lajos. A 2011-es nép-
számlálás miatt szükségessé vált a
Polgármesteri Hivatal alapító okira-
tának módosítása. A képviselõk meg-
szavazták a közoktatásban alkalma-
zandó térítési díjakról és tandíjakról
szóló rendelet módosítását. Az alap-
fokú mûvészeti oktatásra vonatkozó
rendelet október 3-án lép hatályba.
Kibõvült a településtisztaságról szóló
korábbi önkormányzati rendelet, be-
került az ingatlanok elõtti zöldsáv fû-
nyírási kötelezõ feladata a tulajdono-
sok számára, melyet a közterület fel-
ügyelõ fog ellenõrizni.

A Magyar Államkincstár kezde-
ményezésére módosították a
TONIEPSZ alapító okiratát is. Ok-

tóber 1-jei hatállyal újraválasztották,
és 5 évre megbízták Szántó Zoltánt,
a Tamási Innovációs Központ Nkft.
ügyvezetõi feladatával.

A képviselõ-testület visszavonta
egy TONIEPSZ-szel kapcsolatos
korábbi határozatát, ennek kapcsán a
következõ napirendi pontban módo-
sította a város 2011-es költségvetését.

Az illetékes minisztérium megvál-
toztatta a Bursa Hungarica ösztöndíj-
pályázatát, ezért szükségessé vált az
önkormányzati rendelet módosítása.

A testület hozzájárult, hogy a Pan-
teon Kegyeleti Szolgáltató Kft. telep-
helyet jegyeztessen be egy önkor-
mányzati tulajdonon. Végül módosí-
tották az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévõ önkormányzatok
2011. évi támogatására vonatkozó
igény benyújtásáról szóló határozatot.

A polgármester válaszol
Bírálásra váró pályázataink

Újabb, nagy volumenû beruházás,
az ability gyógyfürdõ átadásról szá-
moltunk be a Tamási Táj elõzõ szá-
mában. Hogyan állnak, hol tartanak
a korábban említett pályázatok, így a
szálloda, a geotermikus energia, a
biogáz, a csatorna és a tornacsarnok
ügye? – tettük fel a kérdést Ribányi
József polgármesternek.

– Augusztus 31-én átadtuk Tamá-
si új termál gyógyfürdõjét, amely ki-
elégíti a XXI. századi kívánalmakat.
Bárkivel is beszéltem, mindenki na-
gyon elégedetten nyilatkozott a für-
dõrõl és szolgáltatásairól, s mindenki-
nek nagyon tetszett. A gyógyászati
szolgáltatások elindításáról már tár-
gyal a fürdõt üzemeltetõ Aquaplus
Kft. az Országos Egészségügyi Pénz-
tárral, s remélhetõleg a közeljövõben
megállapodás születik, s orvosi beuta-
lóval érkezõ betegeket is gyógykezel-
hetnek. Nem gyõzöm hangsúlyozni,
hogy mind a régi, mind az új fürdõ
Tamási Város Önkormányzatának
100%-os tulajdona, s az Aquqplus
Kft. egyik önálló vállalkozása, a Ta-
mási Termál Spa Kft. üzemelteti,
melyért a városnak 20 millió Ft +
ÁFA üzemeltetési díjat fizet. Ahhoz,
hogy a fürdõ jól mûködjön, ki tudjon
teljesedni, mindenképpen szükséges,
hogy már magánerõbõl, az Aquaplus
Kft. beruházásában és kivitelezésében
megépüljön mellette egy négycsilla-
gos, 81 szobás szálloda a közvetlen
szomszédságban. A fürdõ építése so-
rán már elkészült egy földalatti, úgy-
nevezett szépészeti folyosó, amely a
szállodával köti majd össze. A szállo-
da beruházásához a Kft. 600 millió
vissza nem térítendõ uniós támoga-
tást nyert pályázaton. Ezt a támoga-
tást többször sikerült megújítani, s
most nagyon úgy néz ki, hogy a szep-
tember végi végsõ határidõre sikerül
felmutatnia a még hiányzó banki hi-
telgaranciát, s elkezdõdhet a kivitele-
zés. Mi, mint önkormányzat mindent
megtettünk, hogy sikerüljön a partne-
rünknek a hitelhez jutás. Hirt Ferenc
országgyûlési képviselõvel, s Széles

András alpolgármesterrel együtt ma-
gam is több bankkal tárgyaltam. Je-
lenleg úgy néz ki, hogy a szûk határ-
idõ ellenére sikerül a hitelrõl megálla-
podni. A saját erõforrásainkra, így a
turizmusra támaszkodva szeretnénk
beindítani a város „motorjait”, hogy
több vendég érkezzen, növekedjen a
vendégéjszakák száma, emelkedjék a
szállás- és vendéglátóhelyek, a keres-
kedõk és a szolgáltatók forgalma.
Több ilyen programunk van még,
ezek egyike a város alatt lévõ geoter-
mikus energia hasznosítása. A geoter-
mikus távhõ-vezetékre egy éve be-
adott pályázatunkról, amely már több
bírálaton és hiánypótláson átesett, a
közeljövõben döntés születik, s úgy
néz ki, hogy ez kedvezõ lesz szá-
munkra. Ezzel lehetõvé válna a 65-ös
út mentén lévõ intézményeink geo-
termikus fûtése, s az itt fekvõ társas-
házakat is el tudjuk látni hõenergiá-
val. Ha nyer a pályázat, akkor a kora
tavasszal elindulhat a kivitelezés, s a
2012/13-as télen már ezzel tudnánk
fûteni intézményeinket.

• Mibõl valósulna meg ez az 1
milliárdos beruházás?

– A 1.000 milliós támogatáshoz
400 MFt önrészt egy 100%-ban
önkormányzati tulajdonban lévõ
projekt cég vállalná fel, akinek ez az
üzemeltetés hasznából térülne meg.
Ehhez azonban meg kell elõbb
nyerni a pályázatot. Heteken belül
várjuk ebben is a döntést.

• Ha már az energiánál tartunk,
akkor többször nyilatkozott a For-
nádra tervezett biogáz üzemrõl.

– Erre a beruházásra a Bioweg
Kft. nyert 1 milliárd Ft támogatást,
melyhez s 2 milliárd Ft önrészt kell
felmutatnia, melyet banki hitelbõl
kíván biztosítani. Sajnos az energia
árakról, illetve az állam által átvett
áram díjáról még nem született meg
a parlamenti határozat, így nem
tudja elvégezni azokat a gazdasági
számításokat, amelyek a hitelfelvé-
telhez szükségesek. Nagyon bízom
benne, hogy a mielõbbi parlamenti
döntést követõen a Bioweg meg-

egyezésre jut a hitelezõ bankkal, és
tavasszal megindulhat a kivitelezés.

• A lakosság és az érintett válla-
latok szempontjából igen fontos a
szintén bírálatra váró csatornapá-
lyázat sorsa.

– Információink szerint hama-
rosan döntés születik ez ügyben is.
Ezt a pályázatot a feltételek változá-
sa miatt többször beadtuk, átdol-
goztuk. Most úgy tûnik, hogy nyer-
ni fogunk, s tavasszal ez a munka is
elkezdõdhet. Víz témában azt is
örömmel elmondhatom, hogy ivó-
vízminõség javítására benyújtott
700 milliós pályázatunk sikerrel túl-
jutott az elsõ fordulón, s várjuk a 2.,
a végsõ döntés megszületését.

• A szép és korszerû Würtz Ádám
Általános Iskolában hiányzik még
egy tornacsarnok. Ennek megépülé-
sére lát-e esélyt a közel jövõben?

– Az iskola pályázati keretébe nem
fért bele egy sportcsarnok, bár a terve-
ket elkészíttettük, s máig érvényes en-
gedélyezési tervvel is rendelkezünk. A
kormány nem rég hozott egy döntést,
hogy a cégeknek lehetõségük van arra,
hogy társasági adójukat vagy a köz-
ponti költségvetésbe fizessék, vagy
pedig valamely látványsportot ûzõ
egyesületet támogassanak vele, akik
megkapták erre a lehetõséget orszá-
gos szövetségeiktõl. A Tamási Kézi-
labda Club pályázattal fordult a Ma-
gyar kézilabda Szövetséghez
(MKSZ), mely egy sportcsarnokot
tartalmaz, s amely az iskola tornater-
me is lenne. A magas beépítettségi
arány miatt ez a D szárny udvarán, a
földbe süllyesztve épülne. Az önkor-
mányzatunk maximálisan támogatja
az elképzeléseket, s mindent megte-
szünk a MKSZ meggyõzéséért. Részt
veszünk abban is, hogy felkeressük a
lehetséges támogató cégeket, hogy
õket is megnyerjük arra, hogy társasá-
gi adójukat erre a célra fordítsák. Ter-
mészetesen a csarnokot a diákok és a
kézilabdás lányok mellett más városi
egyesületek is használhatnák.

• Polgármester úr, köszönjük a
nyilatkozatát.

– Engedjék meg, hogy befejezésül
egy rövid kiegészítést tegyek! A fürdõ-
avatáskor városunkban jártak a testvérvá-
rosok delegációi, a tamási küldöttség pe-
dig szeptember közepén látogatott el
Wurzenbe. A testvérvárosi kapcsolatok
erõsödése felkeltette több városunkban
nyaraló német vendégünk figyelmét.
Közülük hárman, Carlos Seibel, Dr.
Rolf Stephani és Joseph Bösch 400 eu-
róval is hozzájárultak a partnerség erõsí-
téséhez. Hálásan köszönöm nekik a ne-
mes felajánlást.

Képviselõi ügyfélfogadás
Tamási Város Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy a Tamási Város

Önkormányzati Képviselõ-testületének képviselõi 2011. október hónapban
az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást a Tamási Városi Polgármesteri
Hivatal 35. számú irodájában (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.).

Október 06. (Csütörtök) 10.00-11.00 Szabóné Zsubori Emõke
Október 20. (Csütörtök) 10.00-11.00 Szijártó László
Október 27. (Csütörtök) 10.00-11.00 Pécsi Gábor és Ribányi Péter
November 03. (Csütörtök) 10.00-11.00 Miskolczi Zoltánné
November 10. (Csütörtök) 10.00-11.00 Lakatos Sándor

Tamási Város Önkormányzata

A BIOKOM Kft. 2011. évi õszi térí-
tésmentes lakossági akciói

1. ÕSZI LOMTALANÍTÁS
A BIOKOM Kft. ez évben is megrendezi szokásos õszi térítésmentes

lomtalanítási akcióját a tamási lakosság részére. Az alábbiakban néhány
fontos tudnivalót közlünk a lomtalanításról:

A jelzett hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a
gyûjtõjárat számára könnyen észrevehetõ helyen, közlekedési útvonal
közelében.

A gyûjtõautó csak akkor tud szóródó anyagot elvinni, ha az szállításra
elõkészített (dobozolt vagy zsákolt) állapotban kerül kihelyezésre.

Az akció során nem helyezhetõk el a következõ anyagok: építési tör-
melék, állati tetemek, zöldhulladék, veszélyes hulladékok (pl.: autógumi,
akkumulátor, gyógyszer, szárazelem, festék, hígító, növényvédõszer,
stb.), elektronikai hulladékok (pl.: hûtõszekrény, TV, stb.).

Lomtalanítási napok:
2011. november 7. hétfõ: a hétfõ-csütörtöki szedési körzetben
2011. november 8. kedd: a kedd-pénteki szedési körzetben
2011. november 9. szerda: Pári, Fornád, Adorján, Kecsege Kishenye,

Szemcse területén

2. ZÖLDHULLADÉK BEGYÛJTÉSE
A BIOKOM Kft. zöldhulladékgyûjtést szervez tamási lakossága szá-

mára.

Cégünk a zöldhulladék elszállítását az alábbi idõpontokban végzi:
2011. november 10. csütörtök
2011. november 11. péntek

A gyûjtés kiterjed:
• ágnyesedék (max. 5 cm átmérõjû és 1 méter hosszú ágak, kévébe kö-

tegelve)
• fûkaszálék (mûanyag zsákban)
• falomb (mûanyag zsákban)

Amennyiben a növényi hulladék közé kommunális jellegû anyag is ke-
rül, munkatársainknak a kihelyezett növényi részeket nem áll módjuk-
ban elszállítani! A zsákolást úgy szabad csak elvégezni, hogy az kibírja a
kézi emelést.

Köszönjük, hogy Ön is hozzájárul lakóhelyünk tisztaságához!

BIOKOM Kft.

A Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Osztályának hírei

Megkezdõdnek a Rácvölgy-Tamási kerékpárút építési munkálatai.
A kerékpárúttal párhuzamosan vezetõ Rácvölgyi árok kritikus szaka-
szain kotrási munkálatokat kell végezni az út építését megelõzõen.

Az ÉVÜ Kft. elvégezte a Hunyadi utca végében lévõ illegális hulladék-
lerakó felszámolását. Kérjük az érintett személyeket, hogy a hulladéknak
a területre történõ illegális lerakását szüntessék be!

A város kommunális hulladékelszállításával megbízott BIOKOM Kft
tájékoztatott minket, hogy Tamási területén a szelektív gyûjtõpontokon
elhelyezett edények mellett rendszeresen kommunális hulladék kerül el-
helyezésre sok esetben olyan mennyiségben, hogy az edények megköze-
lítését akadályozza. A gyûjtõpontok hétrõl hétre gyakorlatilag illegális
lerakóként mûködnek.

Ismételten kérjük a város lakosságát, hogy a szelektív hulladékgyûjtõ
edényeket rendeltetésszerûen használják, környezetében semmiféle hul-
ladékot ne helyezzenek el! Akinek nem elegendõ a szerzõdés alapján ren-
delkezésére álló hulladék edények térfogata, azok a BIOKOM Kft. iro-
dájában módosítsa szerzõdését nagyobb ûrtartalmú hulladékgyûjtõ
edény használatára. Október hónaptól a városõrök fokozottan figyelnek
a szelektív gyûjtõk környezetére. Kérjük a lakosságot is, hogy amennyi-
ben a gyûjtök környezetében illegális hulladék-elhelyezést tapasztalnak,
jelezzék a mûszaki osztály munkatársainak.

Felhívjuk a lakosok figyelmét továbbá a
következõkre:

A fûtési szezon közeledtével egyre több helyen tapasztalható a város
területén, hogy a téli tüzelõt közterületen helyezik el. Tamási Város Ön-
kormányzati Képviselõ-testülete a közterületek használatáról szóló ren-
deletében 48 óráig engedélyezi a téli tüzelõ közterületen való díjmentes
tárolását. 48 órán túl közterület használati díjat kell fizetni.

Tamási Város Önkormányzati képviselõ- testülete módosította a tele-
pülés tisztaságról szóló 27/2008. számú önkormányzati rendeletét A
módosítást követõen a rendelet 4 §-nak (3.) bekezdésébe foglaltak sze-
rint az ingatlan tulajdonosának gondoskodnia kell az ingatlan elõtti zöld
sáv kaszálásáról, a fû nyírásáról. A módosítás 2011.10.04-tõl hatályos. A
településtisztaságról szóló rendeletnek, és a kaszálási kötelezettséggel
kapcsolatos pontos rendelkezését megtalálják a weboldalon a rendeletek
között.

Mûszaki osztály
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Gyulaji elismerés
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) Környezet- és Természetvé-

delmi Helyettes Államtitkársága, valamint a Nemzetgazdasági Minisz-
térium (NGM) Turisztikai Fõosztálya – együttmûködésben a Magyar
Turizmus Zrt.-vel (MT Zrt.) – pályázatot írt ki „Az év ökoturisztikai
létesítménye” cím elnyerésére. A pályázat célja, hogy az ökoturisztikai
létesítmények, illetve mûködtetõik megmérettessenek kínálatuk láto-
gató- és családbarát jellege alapján. A cím elnyerésére ökoturisztikai lé-
tesítmények üzemeltetõi (nemzeti park igazgatóságok, erdõgazdasá-
gok, önkormányzatok, társadalmi szervezetek, társas- és magánvállal-
kozások stb.) pályázhattak, ökoturisztikai látogatóközpontok és tanös-
vények kategóriákban.

„Az év ökoturisztikai létesítmé-
nye 2011” cím elnyerésére kiírt pá-
lyázat ünnepélyes eredményhirde-
tésére, 2011. szeptember 27-én, a
Turizmus Világnapján került sor
Budapesten, a Gerbeaud Cukrász-
da Arany Szalonjában . A díjakat a
VM képviseletében Dr. Rácz And-
rás helyettes államtitkár úr, az
NGM képviseletében Dr. Nemes
Andrea fõosztályvezetõ úrhölgy, a Magyar Turizmus Zrt. képviseletében
Horváth Gergely vezérigazgató úr adta át. A két kategóriában összesen
22 db pályázat érkezett be, melybõl ketegóriánként 3-3 helyezést hírdet-
tek. Az ökoturisztikai látogatóközpont kategóriában az elsõ helyezet a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Levendula háza lett, a második helye-
zést a Duna-Ipoly Nemzeti Park Szemlõ-hegyi barlangja kapta, a Gyulaj
Erdészeti és Vadászati Zrt. lengyel-annafürdõi Turisztikai és
Természetismereti Központja pedig a pályázaton a III. helyezést érte el.

Wurzeni látogatás
Tamási város küldöttsége is részt vett a német testvérváros, Wurzen alapításának 1050. év-

fordulóján rendezett ünnepségsorozaton szeptember 16-18-án.

A 16 ezres település a Mudle fo-
lyó partján, Lipcsétõl 27 km-re fek-
szik. A Szászország gyöngyszemé-
nek számító város történelme 6000
éves múltra tekint vissza. Az erede-
térõl fennmaradt legrégebbi írást
961-ben keltezték.

A német újraegyesítést követõen
óriási beruházások valósultak meg,
újra fellendült az ipari, kereskedelmi
élet. Korszerûen, de az eredeti han-
gulatot megõrizve renoválták a há-
zakat, intézményeket. Különösen a
fõtér és a környezõ utcák, ahol a
fõbb események is zajlottak, idézték
fel az elõzõ századok hangulatát. Itt
találhatók csodálatos mûemlékei, a
dóm, valamint a szállodává átalakí-
tott vár. Jeles eseményei a település-
nek a heti vásárok, melyeket a kö-
zépkort idézõ piactéren, a város hí-
res szülöttérõl elnevezett Rigel-
natz-kút szomszédságában tarta-
nak. A kutat 1983-ban, a költõ, fes-

tõ és elõadómûvész 100. születés-
napja alkalmából avattak. A múzeu-

maiban nyomon követhetõ Wurzen
mozgalmas múltja, köztük a pestis-

járványok idején használt szállító
eszközök vagy Napóleon
kávéscsészéje.

Tamási és Wurzen közti kapcso-
lattartás erõsítését szolgálta az újabb
látogatás, amely jó alkalmat terem-
tett a városvezetõk közti egyezteté-
sekre, arra, hogy a tamásiak bemu-
tatkozzanak az eseményre látogató
több tízezres tömegnek. A rendel-
kezésre bocsátott pavilonok egyiké-
ben a Tourinform Iroda tamási és
kistérségi kiadványokkal turisztikai
értékeinkre hívta fel a figyelmet, a
másikban a Tamási Német Kisebb-
ségi Önkormányzat tagjai palacsin-
tát, a harmadikban jó tamási mézet
és bort kóstoltattak. A Városi Mû-
velõdési Központ fiatal néptáncosai
több alkalommal felléptek a színpa-
dokon, tereken.

Testvérvárosainkat láttuk vendégül
A termálfürdõ avatása jó alkalmat kínált a Tamási testvérvárosainak meghívására

A németországi Stollberggel,
Wurzennel és a lengyelországi Su-
chy Lassal már korábbi a kapcsolat,
Isernhagennel most került sor az
együttmûködési megállapodás alá-
írására. Megfigyelõként részt vett a
találkozón Montigny küldöttsége
Franciaországból, akik elsõ ízben
jártak Magyarországon.

Az elsõ napon a vendégek az új
fürdõt látogatták meg, ahol Hirt
Ferenc országgyûlési képviselõ be-
szélt a fogyatékkal élõk problémái-
ról. A gondolatébresztõt beszélgetés
követte, a hátránnyal élõk esélyeirõl,
a turizmusban rejlõ lehetõségekrõl,
a kölcsönös elõnyökrõl. A találkozó
hivatalos programja az esélyterem-
tés és az esélyegyenlõség témaköré-
hez kapcsolódott. A vélemények
megegyeztek abban, hogy az egész-
ségturizmus lehet a jövõben az ide-
genforgalom egyik húzóágazata.

A házigazdák igyekeztek tartal-
mas programot összeállítani az öt
városból érkezett küldöttségeknek.

Megismerkedtek a magyar közigaz-
gatással a polgármesteri hivatalban,
strandoltak az új fürdõben, bicikliz-
tek az új kerékpárúton, meglátogat-
ták a város közintézményeit, talál-
koztak a német kisebbségi önkor-
mányzat képviselõivel. Szombaton
délelõtt fehér asztal mellett került
közelebb egymáshoz az hat város.
„Népek asztala” címmel minden
polgármester megfõzte a saját vidé-
kének specialitásait, amelyeket az-
tán közösen fogyasztottak el. A
Gyulaji Erdõben Tamási természeti
értékeivel büszkélkedett, majd kora
este a Kultúrák Háza elõtt szobor-
avatásra került sor. A fafaragást
Stollberg adományozta városunk-
nak azzal a céllal, hogy felhívja a fi-

gyelmet a kulturális együttmûködés
fontosságára. Az esemény alkalmat
teremtett a tamási általános iskola
nemzetiségi tánccsoportjának és a
Pári Asszonykórusnak a
bemutatkozására.

Az öt együtt töltött nap eredmé-
nye, hogy Montigny városa jövó év
júniusára meghívta Tamási képvise-
lõit a testvérvárosi szerzõdés aláírá-
sára, Tamási pedig a mûvészkert al-
kotótáborába öt városból festõket,
minden résztvevõ népszerûsíti a la-
kossága körében a Tamási Fürdõt és
az itteni üdülési lehetõségeket.

A találkozó megszervezését az
Európai Unió 5000 Euróval támo-
gatta.

Brettner Éva

Kerékpáros felvonulás
A tamási mobilitási hét zárórendezvényeként, az autómentes napon

került sor a kerékpáros felvonulásra, mely Tamási utcáin zajlott, és ez a
program vonzotta a legtöbb résztvevõt idén.

A mintegy 13 km-es távot kb. 70 bringás (köztük a helyi kerékpáros
egyesületek versenyzõi is) tekerte végig rendõrségi autós felvezetéssel és
zárással, sõt 2 kerékpáros rendõr is segítette a forgalom irányítását. Min-
denki nagyon élvezte ezt a kis túrát, és a lakosság reakciójából ítélve is
elég figyelemfelkeltõre sikerült, melynek hatására remélhetõleg egyre
többen fognak nyeregbe pattanni. Köszönjük a rendezvény
megvalósításhoz a Tamási Rendõrkapitányság

munkatársainak áldozatos munkáját! Kerékpáros programjainkra a jö-
võben is szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Farkas Ferenc Tamási Kerékpáros Alapítvány és Tamási MTB SC
Csak egy apró megjegyzés. A felvonulást követõen Tóth Nándor fõhadnagy-

tól, a Tamási Rendõrkapitányság munkatársától érdeklõdtem az illetékességi
területük kerékpáros helyzetérõl. A fõhadnagyúr elmondta, hogy sajnos a ke-
rékpárosok után másodikak a baleseti statisztikában, sokan úgy gondolják,
hogy rájuk nem vonatkoznak a KRESZ szabályai, sõt egyesek ittasan is bicik-
lire ülnek, de az sem ritka, hogy kerékpáros gyalogost veszélyeztet a járdán. A
szünidõkben, különösen nyáron megnõ a gyermekbalesetek száma. Ez utóbbi
megelõzése érdekében a rendõrség munkatársai rendszeresen tartanak
elõadásokat az iskolákban.

Nos kedves Kerékpározó Társak, csak szabályosan és a forgalmi hely-
zetnek megfelelõ sebességgel közlekedjünk! Egy kempingkerékpáros

Touri

Nyulakat és tartós élelmiszert kaptak
Szeptemberben is folytatódott a „Minden gyermek lakjon jól” prog-

ram. 3-án délután öt család vehetett át 6-6 növendék nyulat.

Az önkormányzat a közelmúltban levéllel fordult a szociális programban
részt vett tamási családokhoz, hogy egy kérdõív segítségével felmérje az érin-
tettek tapasztalatait. Ezek figyelembevételével, értékelésével kívánják az or-
szágos akció szervezõi a jövõ évi terveket összeállítani.

Szeptember 28-án a Magyar Élelmiszer Bank Egyesület ez évben már
harmadszor osztott tartós élelmiszert 318 tamási családnak, mintegy 900
fõnek. Az 5 tonnarakomány lisztet, spagettit és kekszet tartalmazott. A
segély Tamásiba szállításában Szijártó László vállalkozó, a helyi rakodás-
ban Pech Tibor vállalkozó ingyen mûködött közre jármûveivel.
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Haza a múltban 82.

AközépkoriSzentmártonfalu„légbõlkapott”temploma
Mint ismert, középkori települé-

seink jó része elpusztult, nem érte
meg a törökök kiûzését. Tamási ha-
tárából ezek közül számosat név sze-
rint is ismerünk, hiszen emléküket
dûlõ- vagy pusztanevek õrzik (pl.
Kosba, Szentmártoni-dûlõ, illetve
Adorján, Fornád, Gonozd, Henye,
Szemcse), de akad köztük olyan,
még az Árpád-korban elhagyott falu
is, amelynek helyét csak a régészeti
leletek jelzik, de nevüket nem õrizte
meg egyetlen oklevél sem.

Ebben az írásban egyetlen faluról,
annak is templomáról szeretnék
szólni egy különleges forrás alapján.
A középkor Szentmárton falu
Tamásitól északkeletre feküdt,
nevét a Szentmártoni-dûlõ õrzi.
Helyét – az évszázadok során
összetört cserépedények és
konyhahulladék alapján – Papp
István azonosította, és templo-
mát is megtalálta, amelyet a
szántóföldön tégla- és kõtöre-
dékek, valamint a szántás által
megbolygatott temetõbõl elõ-
került csontdarabok jeleznek.

A falu templomát a közép-
korban csupán egyetlen írott
forrás említi. Az 1330-as években a
pápa megadóztatta a keresztény Eu-
rópa papságát, egy tervezett keresz-
tes hadjárat céljaira. Ennek során a
vatikáni adószedõk megbízottjai
összeírták a regölyi fõesperesség
plébániáit, így Szentmártonba is el-
jutottak. Érdekesség, hogy a közel-
ben egy másik, hasonló nevû telepü-
lés is létezett: Nagyszokoly határá-
nak délkeleti részében szintén volt
egy Szentmárton nevû falu. Mind-
két település templomi védõszentjé-
rõl kapta nevét, templomukat a sa-
variai (ma Szombathely) születésû
Márton tours-i püspök tiszteletére
szentelték.

Bár a falu nem települt újra a hó-
doltság után, a templom épülete

még sokáig jelezte a település helyét.
1732-ben tanúkat hallgattak ki
Szentmárton-puszta vitatott hatá-
rairól. Ekkor a tanúk egy olyan ha-

lomról számoltak be, ahol „kövecs-
kék és Téglák találkoznak”. Brego-
vics Pál esperes-plébános száz évvel
késõbb, 1827-ben így írt: „Egyháza
Tamásitól északra fekszik és temp-
lomának maradványai a szántóföl-
dek között még látszanak, de nem-
sokára tökéletesen elenyésznek, Ta-
másiból menvén Ozorának jobbról.”

A régészeti módszerek fejlõdése
és a szerencse találkozásának kö-
szönhetõen a templomról ásatás
nélkül szereztünk további informá-
ciókat. 2011. június 22-én Szabó
Máté régész, a Pécsi Légirégészeti
Téka munkatársa légi felvételt ké-
szített a templomról (PLT 39552.
sz.). Az érett búzában kirajzolódott
a kelet-nyugati tengely mentén épí-

tett, kb. 9 x 6 méteres templom nyu-
gati része. Korára a keleti oldalon
fekvõ szentélyzáródás formájából
következtethetnénk leginkább, de
sajnos ez a rész a rajta áthaladó trak-
tor nyomai miatt nehezen értelmez-
hetõ. A szentélyzáródás leginkább
félköríves alakúnak gyanítható. Ez,
valamint a nyugati oldalon a torony
és az északin a sekrestye hiánya
alapján gyaníthatjuk, hogy hajóból
és szentélybõl álló, kis méretû, ro-
mán kori falusi templom állt itt,
amelyet azonban a 16. századi folya-
matosan használhattak. Az épület
körül látható széles (kb. 40 x 27 mé-
teres), lekerekített sarkú téglalap

alakú sáv a templomot kerítõ
árok nyoma, amely felett a ma-
gasabb humusztartalom miatt a
növény kissé magasabbra nõtt.
A templom falai ezzel éppen el-
lentétes módon, sötét sávként
rajzolódnak ki: a föld alatt húzó-
dó falak (vagy a törmelék) he-
lyén a gabona alacsonyabbra nõ.
A középkori templomok kuta-
tásában a légi fotózás ma már
nem számít ritkaságnak, Tolna
megyében mintegy 20 középko-
ri templomalaprajzot derítettek

fel ezzel a módszerrel.
Felhasznált irodalom:
Takács Lajos: Határjelek, határjá-

rás a feudális kor végén Magyaror-
szágon. Bp. 1987, 97; Timár
György: Tolnavármegye templo-
mos helyei. Tolna Megye Levéltári
Füzetek 7 (1999) 309; Papp István:
A Tamási járás évszázadai. Sajtó alá
rendezte és a bevezetõt írta Torma
István. Tamási 2000, 171; K. Né-
meth András: Tamási–Szentmárto-
ni-dûlõ. In: Régészeti kutatások
Magyarországon 2003 (2004)
299-300. Köszönöm Szabó Máté-
nak, hogy közöletlen felvételét és az
alaprajzi értelmezést rendelkezé-
semre bocsátotta.

K. Németh András

25 éves a Mozgássérültek Tamási Csoportja
Negyedszázados jubileumát ünnepelte a Mozgássérültek Tolna Me-

gyei Egyesületének helyi szervezete a Városi Mûvelõdési Központban
szeptember 9-én.

A rendezvényen Né-
meth Károlyné cso-
portvezetõ emlékezett
az 1986-os indulásra,
amikor dr. Puskás Kál-
mánné vezetésével lét-
rejött a Tamási és kör-
nyékére kiható egyesü-
let. Késõbb a simontor-
nyai és a gyönki körzet
önállósodásával átszer-
vezõdtek, de a tagság
aktivitása nem csök-
kent, ma is 1700 tagot
számlálnak. Az ünnep-
ségen nemcsak az alapí-
tókra emlékeztek, hanem oklevéllel elismerték a szervezetben kezdetek-
tõl tevékenykedõk, illetve a késõbb bekapcsolódók munkáját. A köszön-
tõ után az Õszirózsa népdalkör mûsora, majd a pári gyermekek tánca, il-
letve hastáncosok bemutatója következett. Végül a szervezet vezetõsége
megvendégelte az ünnepségre érkezett tagokat, vendégeket.

Egyházközségi hírek
Szeptember 24-én szombaton tanévnyitó kirándulást szerveztünk a hittanos gyermekek és

családtagjaik részére a parkerdõben.

Közösen megtekintettük a vadas-
parkot, volt közös játék, szalonna-
és virslisütés, kerékpározás, beszél-
getés tervezett programjainkról.
Sokan jöttek el, az idõjárás is kedve-
zett így egy nagyon szép délelõttöt
tölthettünk együtt.

Október a katolikus egyházban a
Rózsafüzér imádság hava. Hétfõn és
pénteken esténként közös Rózsafü-
zér imádságot tartunk a templom-
ban, majd szentmise lesz. Ugyan-
csak október hónapban elkezdõdik a
felnõtt katekézis (hittan) is a Plébá-
nián. Az alkalmak csütörtök estén-
ként lesznek. Minden hónap utolsó
vasárnapján diákszentmisére várjuk
a gyermekeket és szüleiket. Terve-
ink közt szerepel egy ifjúsági zene-
kar megalakítása, amely zenei szol-

gálatával ünnepélyesebbé tenné egy-
házi alkalmainkat. Akik szívesen
vennének részt benne, azokat szere-
tettel várjuk péntek esténként 18
órától a plébánián.

Október 16-án a délelõtti szent-
mise keretében ünnepélyes ter-
ménybetakarítási hálaadást vég-
zünk. Ugyanezen a napon, este lesz
a Rozália kápolnában az idei év utol-
só szentmiséje. A mise után hagyo-
mányosan fáklyás felvonulást tar-
tunk a Vendel szoborhoz, majd
szeretetvendégség lesz.

Október 23-án, vasárnap egy szép
eseményre kerül sor egyházközsé-

günkben: újra vendégeink lesznek
egy lelki nap keretében az UNUM
Közösség nõvérei Budapestrõl, va-
lamint a krakkói Szent István len-
gyel plébánia küldöttsége plébáno-
suk vezetésével. Szeretnénk a len-
gyel testvérekkel évek óta ápolt jó
kapcsolatot testvéregyházközségi
szinten folytatni.

November 1-jén, Mindenszentek
ünnepén délután ½ 5 órakor imádsá-
gos megemlékezést tartunk halotta-
inkért a temetõi kápolnánál.

Mindenkit szeretettel hívunk és
várunk alkalmainkra!

KÉSZ Tamási Csoport októberi programja
Elõadás:
Szabadkõmûvesség és az egyház viszonya. (Szabadkõmûvesség
Trianon elõtt)
Elõadó: Dr. Raffay Ernõ történész
Idõpont és helyszín: október 13. (csütörtök) 18 óra, Könnyü László Vá-
rosi Könyvtár.

A Látássérült Egyesület felhívása
Tisztelt Egyesületi Tagok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tamási Tüz-Ép-Fa-Ker (T. Belátó u.

19.) kedvezményes tüzelõanyag beszerzést biztosít egyesületi tagjaink-
nak. Minden készleten lévõ szén árából a tagsági igazolvány felmutatása
esetén további 100.-/q kedvezmény vehetõ igénybe. Továbbá a telephe-
lyen ingyenes rakodást, 10 q megrendelése esetén helyben, 20 q megren-
delése esetén 40 km-es körzetben díjmentes szállítási lehetõséget ajánl.

Vezetõség

Elõadássorozat a Re-
formátus Egyház
szervezésében

Életünk lenyomata gyermeke-
ink lelkén címmel dr. Pálhegyi
Ferenc pszichológus, gyógypeda-
gógus tartott nagyon érdekes és
tanulságos elõadást a Városi Mû-
velõdési Központban. A sorozat
október 19-én 18 órakor folyta-
tódik, az elõadás címe: Viharálló
házasságot szeretnénk.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Trófeamustra
Szálláspusztán

Immár hagyományõrzõ módon, a szarvasbõgés záróakkordjaként ke-
rült megrendezésre a Gyulaj Zrt. Hõgyészi Erdészetének szálláspusztai
vadászházánál, a terítékre került gímbikák trófeáit bemutató szemle.

Közszemlére kerül-
tek a Társaság mind a
négy vadászterületén
elejtett gímbikák agan-
csai, amelyeket a szak-
személyzeten kívül sza-
badon megtekinthettek
a vadászvendégekbõl,
meghívott vendégek-
bõl, közeli és távolabbi
vadásztársaságokból és
a sajtó képviselõibõl
álló érdeklõdõk.

A társaság területén
szeptember hónap bõ-
gési idõszakában terítékre került 60 gímbikából 50 került kiállításra,
amelyek elõtt állva Gõbölös Péter, a Gyulaj Zrt. vezérigazgatója nyitotta
meg ünnepi beszéddel a trófeaszemlét.

Kiemelte, hogy a jelenlegi gazdasági nehézségek között sem maradt el
a Társaság az eddigi idõszakra kitûzött célok teljesítésében. Ebben a szép
eredményben mindenkinek egyaránt benne van az elhivatott munkája,
legyen az akár szervezési, közvetlen terepi vagy adminisztrációs feladat.

A 60 elejtett gímbika átlagos trófeatömege a 2011. év bõgési idényé-
ben 7,46 kg lett. Kiemelendõ a Hõgyészi Erdészet, ahol 8 trófea tömege
is meghaladta a bûvös 10 kg-ot, de ezek közül kettõ még a 11 kilogram-
mos határt is. Így az itt esett harminc bika átlagos tömege 8,14 kg lett.

Külön öröm, hogy több év után a Németkér vadászterület is adott egy
közel 11 kg-os trófeát, de azon felül is érett, koros bikák kerültek teríték-
re. A tizenkét trófea átlagtömege itt 7,11 kg.

Kisszékely több évi foglaltság után került vissza újból választható lehe-
tõségként a vadászok látókörébe, de ennek ellenére 13 bikával és 6,68
kg-os átlagos tömeggel zárta az idényt.

Örömteli meglepetést okozott Gyulaj, ahonnan a kiváló dámvadászati
eredményrõl szóló hírek látnak napvilágot, de ebben az idényben öt gím-
bika került terítékre, 6,28 kg-os átlagos tömeggel.

Az ünnepséget a Zrt. saját zenekara vadászkürtjeinek a patinás hangja
nyitotta és zárta, melyet a környezõ erdõ öreg fái visszhangoztak vissza.
A szarvasbõgés ugyan véget ért, de máris megkezdõdött a dámbarcogás,
aminek a végével reményeink szerint egy újabb, nem mindennapi kiállí-
tást tudunk a nagyközönség elé állítani.

Gálos Csaba vadászati ágazatvezetõ

Fotó: Antli István
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Termálfürdõ tapasztalatok
A Tamási Táj szeptemberi számában az új termálfürdõ avatásáról számoltunk be

Néhány héttel a jeles esemény
után Róth Zoltán fürdõvezetõt az
eddigi tapasztalatokról kérdez-
tük.

– Szeptember 3-án nyílt meg
az új fürdõkomplexum a nagykö-
zönség számára. A vendégek közt
sok idõt töltve igyekeztem magam
is gyûjteni az elsõ véleményeket.
Kedvezõ visszajelzéseket kaptam
a létesítménnyel, a kialakítással, a
mûködtetéssel kapcsolatban. Ter-
mészetesen voltak apróbb hiá-
nyosságok, például hiányzó fogas,
asztal, amelyeket igyekeztünk mi-
nél gyorsabban pótolni. Elhelyez-
tünk egy ötletdobozt a recepciónál,
amelybe betehetik pozitív és negatív
észrevételeiket, javaslataikat. A for-
galom a hétvégeken erõsebb, a tanév
megkezdésével a hétközi látogatott-
ságunk érthetõen kisebb. A belépési
kedvezmények ugyanúgy megma-
radtak, mint korábban, így 14, illet-
ve 17 óra után mérsékeltebb áru je-
gyet válthatnak vendégeink. Tovább
mûködik a bérletes rendszer, illetve
25 fõ feletti csoportoknak 10% ked-
vezményt adunk. A belépõink üdü-
lési csekkel is megválthatók.

Remélem, hogy a közeljövõben
egyre többen látogatják meg Kö-
zép-Kelet-Európa egyetlen ability,
fogyatékkal élõk számára is könnyen
igénybe vehetõ fürdõjét. A mozgás-
korlátozottak akadálymentesen
közlekedhetnek az épületben, a me-
dencékbe való bejutásukat speciális
kerekesszékek segítik. A gyengénlá-
tók jobb tájékozódását a járófelület-
be beépített jelzések könnyítik meg,
míg a halláskárosultaknak úgyneve-
zett indukciós hurkok segítenek. A
személyzet tagja részt vettek egy
érzékenyítõ tréningen, amelyen a
fogyatékkal é lõkkel való
bánásmódról kaptak képzést.

• A fürdõ egyik látványossága a
„szauna udvar”, bár a hazai szauna
kultúra még nem olyan fejlett, mint
a tõlünk északabbra élõ népeknél.

– Valóban egyedülálló a szauna
blokkunk, amelyben 2 finn, egy aro-
ma-fény-bió, 2 infra szauna kapott
helyet egy gõzkabinnal és egy hideg
vizes csobbanóval, Kneipp-taposó-
val, de itt található egy sóbarlang is. .
A szaunák méregtelenítõ, frissítõ,
vérkeringést javító hatásáról már so-
kan hallottak, de, hogy az ön által is
hiányolt kultúra még szélesebben
elterjedjen, segítségül hívtuk az or-
szág egyik legjobb szaunamesterét,
az Oscar-díjas Tölgyesi Esztert, aki
a személyzetünket is betanítja. Úgy-
nevezett szauna felöntéseket tart,
ahol a 15 perces alkalmak során a
különbözõ illóolajok használatáról
ad gyakorlati bemutatót, s termé-
szetesen a szaunázás hasznosságá-
ról, egészségjavító hatásáról is meg-
gyõzi a vendégeit. A jövõben szeret-
nénk bevezetni, hogy adott napokon
milyen felöntéseket tartunk. Az el-
képzeléseinkben szerepel például,
hogy csokoládés felöntést is adnánk
a gõzkamrában.

• Hogyan alakul az üzemmód az
õszi-téli idõszakban?

– A nyári medencéinket
szeptember 30-án bezárjuk,
a kültéri két ülõpados me-
dencénket elõreláthatólag
október közepéig mûköd-
tetjük, de az új fürdõkomp-
lexum teljes kapacitással to-
vább üzemel. Az újonnan
épült kültéri medencénk
további lehetséges mûköd-
tetését is tervezzük.

• Mikortól és milyen
gyógyszolgáltatások vehe-
tõk majd igénybe?

– Folyamatosan egyez-
tetünk az Országos Egész-
ség Pénztárral, hogy a hoz-

zánk orvosi beutalókkal érkezõ be-
tegek a TB által támogatott gyógy-
kezeléseket is igénybe vehessék,
gondolok itt gyógytornára, gyógy-
masszázsra, tangentoros kezelésre,
iszappakolásra. 4 órás orvos és nõ-
vér is szolgálatban lesz.

• Az elõzõ számban a babaúszás
lehetõségérõl is írtunk. Milyen
szolgáltatásokat terveznek még?

– A babúszás bevezetése mellett
tervezünk aqua-fitnesst, aqua-zum-
bát, vízi- és gyógytornát, magának a
gyógytermünknek a fokozottabb
használatát, illetve gyermekprogra-
mokat. Szeretnénk még aktívabbá
tenni a fürdõt, annak gyógyvízét és
szolgáltatásait. A marketingtervünk
végleges kialakításán dolgozunk, s
hamarosan megjelennek elsõ kiad-
ványaink is.

Végezetül szeretnék egy pontosí-
tást tenni. Az elõzõ számban téve-
sen, 800 Ft-tal jelent meg a 17 óra
utáni felnõtt belépõ, helyesen 1.000
Ft. Valamint kezdetben félreértésre
adott okot a beléptetõ órára felszá-
molt 1.000 Ft-os kaució, amelyet
távozáskor természetesen vissza-
adunk a vendégeinknek.

• Köszönjük a tájékoztatást.
ÖJ

A turizmus világnapja
Magyarországon az ENSZ Turisztikai szervezetének egy 1979-es

döntése alapján ünnepeljük ezt a napot (szeptember 27.). Nincs a világ-
nak oly szeglete, amelyet nem érint meg az emberek békés célú helyvál-
toztatása, amelynek gazdasági, szociális, egészségügyi, kulturális hatása
megkérdõjelezhetetlen, ösztönzi valamennyi gazdasági ágak fejlõdését.
A Turizmus világnapjá-
nak idei mottója a “Tou-
rism - linking culture”, az-
az a turizmus, mely kultú-
rákat köt össze.

A tamási Tourinform
iroda csatlakozva az orszá-
gos akcióhoz szeptember
27-én 7.15-8.00 óra kö-
zött az iskolások, a délelõtt
folyamán a fürdõzõk kö-
zött népszerûsíttette az or-
szágos tourinform hálóza-
tot, Tamásit és a kistérsé-
get kiadványokkal, szóró-
anyagokkal (ceruzával, tollal, könyvjelzõvel, órarenddel, kulcstartó-
val….) a Polgármesteri Hivatal elõtt, illetve a termálfürdõben.

Cserekapcsolat 2001-2011.
Tízéves a wurzeni cserekapcsolat

Az eltelt idõszak alatt sok diá-
kunk látogathatott el németor-
szági partnervárosunkba, Wur-
zenbe, hogy nyelvtudását bõvít-
hesse.Számos barátság és sok-sok
emlék fûzõdik ehhez az idõszak-
hoz. A szervezõmunka sok ener-
giát és idõt kíván, de a boldog
gyermekarcok, a pozitív visszajel-
zések újult erõvel töltik fel a szer-
vezésben résztvevõ pedagóguso-
kat. Igen, sok munkával jár az
utazások és a viszontlátogatás
programjainak megszervezése, de
az eredményeket tekintve, mégis
megéri! Külön köszönet illeti a
szervezésben élen járó Henkei
Sándorné Marikát, aki nélkül ez a
kapcsolat elképzelhetetlen lenne!

Programjaink többsége nem jöhe-
tett volna létre, ha nincs számos
szponzorunk és önzetlen segítõnk!
Legtöbbször maguk a szülõk is hoz-
zájárultak segítségükkel a cserekap-
csolat sikeréhez. Köszönjük mind-
azoknak, akik felismerve a kapcsolat
jelentõségét, anyagi erõiket vagy
egyéb segítségüket adták a
programok lebonyolításához!

Partnereink idei látogatása
ugyancsak sikeresnek bizonyult. A
már említett erõk segítségével színes
és érdekes programokkal tudtunk
kedveskedni vendégeinknek. A hét-
végi programokról, mint mindig,
most is a vendéglátó családok gon-
doskodtak: változatos látnivalóban
ezúttal sem volt hiány!

Az iskolanap alkalmával a Würtz
iskola aulájában néptánc- és népdal-
tanulás várta a gyerekeket. A tánc fá-
radalmait a technika teremben kéz-
mûves foglalkozáson pihenhették ki
a diákok. Kedden és szerdán kirán-
dulni vittük a gyerekeket. Elsõként
Veszprémbe tettünk látogatást, ahol
megtekintettük az állatkertet. A Mc
Donald’s-ban elköltött ebéd után a
partnerek a balatonfûzfõi bobpályán
próbálhatták ki merészségüket- a
program nagy sikert aratott. Másnap
Szekszárdra utaztunk, ahol a Deuts-
che Bühne német nyelvû elõadását
tekinthettük meg, majd délután Ta-
másiban kipróbálhattuk az új strand-
fürdõ létesítményeit. Csütörtökön
nem maradhatott el hagyományos
programunk, a piacozás. Itt vendé-
geink beszerezhették a még hiányzó
ajándékok egy részét. A program a
városi lóversenypályán folytatódott:

Tamási város Tûzoltóságának és
Rendõrségének jóvoltából színvo-
nalas bemutatón vehettünk részt,
ahol a gyerekek ki is próbálhatták a
bemutatott eszközöket, tüzet olt-
hattak, beöltözhettek tûzoltónak
és rendõrnek. Elmondhatjuk,
hogy ez a program is osztatlan si-
kert aratott. Végül elérkezett az
utolsó délután. A Vadaspark meg-
tekintése után a szülõk gondos-
kodtak a búcsúprogram megszer-
vezésérõl. Hangulatos, frissen fõ-
zõtt bográcsos vacsorával várták a
megfáradt gyerekeket a tó partján,
meseszép környezetben.

Elmondhatjuk, idei vendéglátá-
sunk remekül sikerült, szponzoraink
és segítõink révén. Munkájukat, se-
gítségüket nem lehet elégszer meg-
köszönni!

Köszönetet mondunk:
a TONIEPSZ Würtz Ádám Ál-

talános Iskola pedagógusainak- No-
vákyné Ondreász Ritának, Gulyás
Ildikónak és Piszker Gyöngyinek

a Városi Tûzoltóság és Rendõrség
vezetõségének és munkatársainak

a Városi Strandfürdõ vezetõségé-
nek és munkatársainak

“Az iskola a Fenyves alján” alapít-
vány vezetõségének

a Gyulaj Erdészeti és Vadászati
Zrt. vezérigazgatójának és munka-
társainak

vállalkozó szponzorainknak és se-
gítõinknek

és nem utolsósorban a programja-
inkat segítõ és támogató Szülõknek!

Szervezõk

COOP-nap a Bokrétában
2011.09.10. szombaton a IX. hagyományõrzõ rendezvényét tartotta a

Kop-Ka Zrt. a tamási Zrinyi utcai üzletben és üzlet elõtt. Ez a rendez-
vény egyben a 3. sz. COOP Szuper üzlet megnyitásának 30. évfordulója
is volt. A vásárlókat akciókkal, kóstoltatókkal, vásárlói engedmények-
kel, színes mûsorral várták. A gyerekek külön figyelmet kaptak, így lég-
vár és arcfestõ várta õket.

Szép példája a közös összefogásnak ez a nap. A Kop-Ka Zrt. vezetõsé-
ge és dolgozóin kívül együttmûködve segítette ezt a rendezvényt a sok
beszállító partner, a segítõkész helyi vállalkozók és a fellépõk. A közös
munkának köszönhetõen egy nagyon szép nap, illetve est résztvevõi le-
hettek azok akik ellátogattak a 3. sz. Bokréta üzlethez. Ezen a napon
nem kellett kimondani, mégis minden résztvevõ érezte a COOP A JÓ
SZOMSZÉD szlogen jelentõségét, tartalmát.

Belányi Lászlóné

Visszajáró kempingezõk
A Baranya Megyei Kemping Klub szervezésében szeptember elején

ismét kempingtalálkozó helyszíne volt a Tamási Kemping.

A találko-
zóra közel 20
lakókocsival
érkeztek a
v e n d é g e k ,
akik három
napot töltöt-
tek el. Ezek a
napok pihe-
néssel, kirán-
d u l á s o k k a l ,
f ü r d õ z é s s e l
te l tek. A
szombat esti
közös vacsorát
követõ ze-
nés-táncos est
f á r ada lma i t
vasárnap mindenki ki tudta pihenni elutazás elõtt. Hogy ez a pár nap jó
hangulatban telt, mi sem bizonyítja jobban, minthogy már folynak a jövõ
évi találkozó elõkészületei.

Sziliné Fellinger Anita
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Gimnáziumi hírek
Szeptember 19-tõl Wolf Petra

pályaorientációs foglalkozásokat
tart több alkalommal a 12. és a 13.
évfolyam tanulóinak

Szeptember 20-án az Aranyerdõ
Tagóvoda 2 csoportját látták vendé-
gül az 5.a osztályosok egy mesedél-
elõttre a gimnázium aulájában a kö-
zelgõ népmese napja alkalmából.

Szeptember 21-én nagy sikerû elõ-
adást tartott dr. Zacher Gábor toxi-
kológus az általános iskola és a gim-
názium 8-13. osztályosai számára.

2011. az erdõk éve, ez alkalomból
rendhagyó biológiaórán Poszpis Pé-
ter beszélt a rezervátum állatvilágá-
ról a gimnázium 6.a osztályának a
kisdádi erdészháznál.

A fenti programok a TÁMOP
3.2.4. jelû pályázat keretében való-
sultak meg. A gimnázium könyvtá-
rában a fenti pályázatnak köszönhe-
tõen folyik a könyvtári állomány
SZIKLA adatbázisba történõ bevi-
tele. Ezen kívül a könyvtár szolgál-

tatásainak egy része távolról is elér-
hetõ lesz az idei évtõl mûködõ inter-
aktív portál segítségével. Ennek cí-
me: http://beri.tamasilib.hu/

A pályázat zárórendezvénye októ-
ber 14-én Hobo Hármasoltár címû
elõadása lesz a mûvelõdési házban.

Nem szálltunk ki a hajóból
Mozgalmas nyarunk volt, nem unatkoztunk. Próba próbát követett,

majd fellépés fellépést. Elõfordult, hogy fáradtak voltunk, de sikerült olyan
bulikat csapnunk, hogy tombolt a közönség. Szavakkal nem lehet leírni,
milyen érzés a színpadon állni és hallgatni, hogy tapsolnak és sikítva kia-
bálják, hogy „vissza, vissza”.

Ez kárpótol bennünket a ke-
mény felkészülésért. Nagykónyi-
ba három alkalommal is meghív-
tak minket; falunapra, megyei
polgárõr találkozóra, szüreti fel-
vonulásra. Táncoltunk Újiregben,
Értényben, Koppányszántón,
COOP-napon Tamásiban, és a
fürgedi szüreti bált is színesebbé
tettük. Október 1-jén Páriban lát-
hattak bennünket az érdeklõdõk.
Aki élõben nem élvezhette mûso-
runkat a Youtube-on megnézheti
Páli Petra nevére rákeresve. Persze az élõ koncertek hangulatát semmi sem
pótolja.

Sok új barátot szereztünk fellépéseink során, magabiztosabbak, határo-
zottabbak lettünk…. és persze az élmények, amikben részünk volt, felül-
múlhatatlanok. Ahogy ígértük: nem szálltunk ki a hajóból!

Ignácz Boglárka-Németh Zsóka, Tamási Általános Iskola Színjátszó és
Tánccsoportja

SZFP – zárókonferencia
2011. szeptember 08-án az

SZLTISZK Vályi Péter Tagin-
tézménye meghívottként részt
vett a Tempus Közalapítvány
Szakiskolai Fejlesztési Program
záró konferenciáján.

Mivel 4 pincér és 1 szakács ta-
nulónk az elmúlt évben Hollandi-
ában (Eindhovenben) volt szak-
mai gyakorlaton, a konferencia
résztvevõi számára holland szend-
vicsebéddel készültünk. 1 pincér
(Jencski Viktória) és 1 szakács
(Szabó Dalma) tanuló készítette a
körülbelül 60 meghívott vendég
számára a holland recept alapján
készült szendvicseket.

A vendégek rántottás-lazacos,
edami sajtos vagy sonkás-padli-
zsánkrémes szendvicsek közül vá-
laszthattak.

A finom falatokat igen nagy sike-
re volt, hiszen azok Hollandiában is
használatos alapanyagokból készül-

tek, valamint tanulóink igen ízlése-
sen tálalták azokat.

Sárközi Ildikó – Kökönyei Hedvig

Fél évszázados
osztálytalálkozók

Szeptember 3-án, szombaton ismét találkoztak az ötven évvel ezelõtt el-
ballagott Tamási Állami Általános Iskola VIII/b leány -, és VIII/a fiú osz-
tály tanulói, tanárai.

Délelõtt tizenegy
órára egymás után
jöttek a “vén diákok”
és hozzátartozóik.
Eljött a leányosztály
osztályfõnöke: Rizner
Józsefné, Mónika né-
ni, a fiú osztály “foga-
dott ” tiszteletbeli
osztályfõnöke: Mas-
sányi Marót testneve-
lõ tanár és a mindkét
osztályban fizikát ta-
nító, a lányokat bal-
lagtató Ulrich Mag-
dolna is. Bizony-bi-
zony akik csak most, a
fél évszázad elmúltával találkoztak elõször, nehezen ismerték fel egymást,
de a közös emlékek már segítettek az “azonosításban”. Az elsõ program a
nap során az új Würtz Általános Iskola és a felújított épületszárnyakkal ki-
egészített iskolakomplexum megtekintése volt. Ezt követte a finom ebéd a
Muskátli étteremben. Elõtte és közben köszöntések, alkalomhoz illõ gon-
dolatok idézése, nosztalgiázásra alkalmas képek “körben járása” és a kifogy-
hatatlan élményekkel gazdag, ,jó ízû beszélgetések sokasága. A kávéval és
desszerttel zárult ebéd után, az ünneplõ osztálytársak, tanáraik átvonultak
az étterem hûvösebb és szellõsebb részére, ahol megkezdõdött a jubileumi
osztályfõnöki óra. A jelenlévõk élõszóban, az “igazoltan távol maradottak”
írásban számoltak be az elmúlt esztendõk személy szerinti változásairól,
majd átvehették a jubileumi emléklapot. Mindenki megköszönte és megdi-
csérte a szervezõk: Isztliné Piringer Hedvig és Brózik Zoltán munkáját. So-
kan kiemelték, hogy ma már milyen ritka, hogy általános iskolai osztályta-
lálkozót tartanak, arról nem is beszélve, hogy 50. éveset megünnepelnek.
Azt pedig egyedül állónak tartották , hogy errõl mindenki számára emlék-
lap is készült. További beszélgetésekkel, telefonszám, email és címek cseré-
jével zárult, ez az emlékezetes, fél évszázados, osztálytalálkozó.

A történéseket lejegyezte egy jubiláló diák: Koppán Endre Ferenc

50 éves osztálytalálkozót rendeztek a Tamási Henyevölgyi iskola
1961-ben végzett diákjai

Részt vett a
találkozón a volt
diákokon kívül
Pete Tóth Zol-
tán tanár úr is.
Megemlékeztek
az azóta elhunyt
tanárokról és di-
á k t á r s a k r ó l .
Meghitt hangu-
latban idézték
fel a régmúlt
évek eseménye-
it, újra átélték a
diákélet csínte-
véseit és azok következményeit.Leltárba vették az unoka szaporulatot és
megállapodtak, hogy ismét találkoznak.

A mellékelt kép tanúsítja hogy nem sok változás történt az elmúlt fél év-
században, legalábbis a hangulatot illetõen.

Kis József

Ösztöndíj pályázat

BURSA

HUNGARICA
Tamási Város Önkormányzata

a Nemzeti Erõforrás Minisztéri-
ummal együttmûködve kiírja a
2012. évre a BURSA
HUNGARICA Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pá-
lyázatot. Pályázni a jelenleg fel-
sõoktatásban résztvevõknek („A”
típusú), valamint a 2012. szep-
tembertõl felsõoktatásban tanul-
mányokat kezdõknek („B” típu-
sú) lehet.

A pályázati kiírás megtekint-
hetõ szeptember 29-tõl a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetõ tábláján.

A nyomtatványok a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálatánál,
ill. a fszt.16-os számú szerezhetõk
be.

A pályázat benyújtási határ-
ideje 2011. november 14.

Waldorf-hírek
Szeptember 4-én a Bionap keretein belül Waldorf -játszóházban kéz-

mûveskedhettek és játszhattak a résztvevõk a Waldorf-pedagógia mód-
szertana szerint. A tevékenységek az õsz, a szél, a sünik körül forogtak. A
termésekbõl készült állatkákat saját készítésû tarisznyákban vihették haza
a gyerekek a parkerdõbõl.

Az érdeklõdõk betekintést nyerhettek az óvoda életébe is.
A betekarítás jegyében telt jó hangulatú, kellemes délutánon a nyárutó

színei, formái az érzésekre hatva segítették az élményszerû együttlétet.
Szeretettel várjuk a játszani vágyó, érdeklõdõ családokat a következõ

alkalomra is!
Kuratórium

Tamási (diák)mûvész
szemmel

A Vályi Péter Szakképzõ Isko-
la alkalmazott grafikus tanulói-
nak a nyári mûvésztáborban ké-
szített munkáiból nyílt kiállítás
az iskola Kindl-kupolagalériájá-
ban, amely október 10-ig tekint-
hetõ meg.

A tárlatot Kissné Herczeg
Anikó, az intézmény igazgatója
nyitotta meg.
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Október7. 13.00
KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS

3.a. osztály részére
Október 11. 9.00

„ ITT A KEZEM, NEM DISZNÓLÁB”
szólások nyomában vetélkedõ 4.b. osztály részére

Október 11.
ESTHAJNAL NYUGDÍJAS KLUB

Kirándulása Szentendrére és Visegrádra
Október 12.13.00

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
3.c. osztály részére
Október 12. 14.00

KI JÁTSZIK ILYET?
Dalos körjátékok, ügyességi játékok tanítása 2.b. osztályosoknak

Október 13. 9.00
KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS

3.b. osztály részére
Október 14. 13.00

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
3. a. osztály részére

Október 15.
GYALOGOS TÚRA A TAMÁSI ERDÕBEN

A túra 8.00-kor indul a Mûvelõdési Központtól
Október 17. 14.00

Kacsoh – Bakonyi – Heltai:
JÁNOS VITÉZ

daljáték 2 részben a kaposvári Roxínház elõadásában általános és
középiskolások számára iskolai szervezésben

Október17. 19.00
Színházbérlet 1. elõadása

Kacsoh – Bakonyi – Heltai:
JÁNOS VITÉZ

daljáték 2 részben a kaposvári Roxínház elõadásában
A Roxínház elõadása korhû jelmezekben elõadott igazi mese huszárok-

kal, francia királyi udvarral, tündérekkel, ami a felnõtt közönséget is
elvarázsolja. A koreográfiában is ötvözték az autentikus néptáncot a
modern tánc elemeivel. Látványos táncos részek, korszerû hang- és

fénytechnika teszik színessé és érdekessé az elõadást. Az elõadás nézõi
így egy új megközelítésû, új zenéjû elõadást kapnak, ami, igazi cseme-

gének számít. Bérletek és jegyek az elõadás napjáig válthatók a
mûvelõdési központban.

Október 18. 13.300
KI JÁTSZIK ILYET?

Dalos körjátékok, ügyességi játékok tanítása 2.c. osztályosoknak
Október 18. 14.00

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
a Gimnázium napköziseinek

Október 19. 19.00 Mozi
ZÖLD LÁMPÁS

Színes, magyarul beszélõ, amerikai sci-fi akciófilm, 114 perc, 2011
Október 20. délelõtt

RICHTER GYÓGYSZERGYÁR
EGÉSZSÉGNAPJA
meghívott idõsek számára

Október 21.14.00 Gyermek mozi
MACI LACI

Színes, magyarul beszélõ, amerikai-új-zélandi animációs film, 83
perc, 2010

Október 25. 10.00
„ ITT A KEZEM, NEM DISZNÓLÁB”

szólások nyomában
vetélkedõ 4.a. osztály részére

Október 25. 14.00
KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS

a Gimnázium kollégistáinak
Október 26. 17.00

"TANYAVILÁG" AVAGY ÍGY PÁLYÁZUNK MI
Rikker Anita, a Fácánkert Községért Közalapítvány elnökének bemu-

tatója és elõadása civil szervezetek és érdeklõdõk számára.
Az elõadás bemutatja hogy lett a "Tanyavilág" ötletbõl pályázat, majd

lebonyolítás, ismerteti más pályázati támogatással megvalósult
programjaikat.

Október 27. 14.00
„ ITT A KEZEM, NEM DISZNÓLÁB”

szólások nyomában
vetélkedõ 4.d. osztály részére

Október 28. 10.00
CSIPIKE GYERMEKSZÍNHÁZI BÉRLET 1.

ELÕADÁSA
AVilágszép Nádszálkisasszony

Nektár Színház elõadása
Alkalmankénti jegyár: 700 Ft

Október 28. 16.30
FOLTVARRÓ TANFOLYAM II. (HALADÓ)

elsõ foglalkozása
japán hajtogatós katedrál, zsenília, trapuntó, ólomüveg, crézy techni-

kák elsajátítása. A tanfolyam 20 órás, 5 alkalom x 4 órás foglalkozások.
Tanfolyamvezetõ Mészárosné Gerda Anikó

Jelentkezés a mûvelõdési központban

TAMÁSI VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

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

OMEGA AC õszi
eredményei

TOLNA MEGYEI
ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG
NYÍLT SERDÜLÕ, IFJÚSÁGI
ÉS JUNIOR
PÁLYABAJNOKSÁGA

Szekszárd, 2011. szeptember
15-16.

100 m futás: 1. Szuhai Máté 95’
12,3. 4. Farkas Réka 97’ 14,7

600 m futás: 2. Tóth Richárd
98’ 1:58,3

Távolugrás: 2. Balla Zsolt 97’
4,60

Diszkoszvetés 1 kg: 1. Balla
Zsolt 34,05

1,5 kg 2. Szuhai Szabolcs 94’
37,30

1,5 kg 5. Szuhai Máté32,74
1,75 kg 2. Szuhai Balázs 93’

37,86
Gerelyhajítás 600 gr: 2. Balla

Zsolt 31,77

TOLNA MEGYEI ATLÉ-
TIKAI SZÖVETSÉG NYÍLT
GYERMEK PÁLYABAJ-
NOKSÁGA Bonyhád, 2011.
szeptember 22.

Súlylökés 2 kg ( A 2000-es szüle-
tésûekkel együtt versenyeztek): 7.
Reich László 02’ 6,09. 9. Németh
Bence 02’ 5,10.

60 m síkfutás: 1. Lacza Eszter
99’ 8,7.

Távolugrás: 1. Lacza Eszter
4,17.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
2011. ÉVI SERDÜLÕ EGYÉNI
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG Ta-
tabánya, 2011. szeptember
24-25.

Diszkoszvetés 1 kg: 6. Balla
Zsolt 97’ 36,63 egyéni csúcs.

Anyakönyv
Szeptemberben házasságot kötöttek:

Horváth Tímea – Kovács Zoltán
MárkusViktória–BükiAttilaImre

Sok boldogságot az ifjú pároknak!

Bencze Gyöngyi anyakönyvvezetõ

Súlyemelés 1986-2011
A tamási súlyemelõ sport megalapításának 25. évfordulóján igazi gá-

laverseny kerekedett a Tolna megye egyéni és csapatbajnokságán. A
sportesemény megrendezésére szeptember 17-én került sor, a Tamási
Koppány Sportegyesület szervezésében, amelynek méltó helyszíne volt
a Vályi Péter Szakképzõ Iskola sportcsarnoka.

A versenyt megtisztelte jelenlétével Dobos Imre, a Magyar Súlyemelõ
Szövetség elnöke, aki a megye bajnokcsapatának, egy általa felajánlott
különdíjat adott át.

Versenyzõink igazolták, hogy a nehézségek ellenére, a mostoha körül-
mények közepette is él és élni akar a sportág Tamásiban. Sokat köszön-
het a sportág azoknak, akik az elmúlt negyedszázadban, elhivatottságból
és szeretetbõl, alig köszönömért törõdtek a helyi utánpótlás-neveléssel.
Visszatekintve, ellentmondásos idõszaka volt a sportágnak tamásiban.
Sikerek és mélypontok váltogatták egymást, a kezdeti és folyamatos ne-
hézségek elllenére sikerült megõrizni eredményességünket. A Tamási
Koppány Sportegyesület versenyzõinek eredményei:

Csapatbajnokságon második helyen végzett csapat tagjai, Orsós Ist-
ván, Hetényi György, Szûcs Dávid, Kovács Milán.

Fiú korcsoportban 1. Csala A. Martin, 5. Horváth József.
Serdülõ korcsoportban 1. Orsós István, 2. Borbély Gergõ, 4. Orsós

István, 5, Bartucz Máté, 6. Horváth Fülöp, 7. Németh Dániel.
Ifjúsági korcsoportban 1. Hetényi György.
Junior korcsoportban 2. Szûcs Dávid, 3. Lendvai Szilárd.
Felnõtt korcsoportban 2. Kovács Milán, 3. Mészáros Péter.

Bachmann Béla

Felhívás
A Tamási Koppány Sport-

egyesület súlyemelõ szakosztálya
azoknak a felsõ tagozatos lányok-
nak és fiúknak a jelentkezését
várja, akik kellõ erõt és kitartást
éreznek magukban a kiemelkedõ
teljesítmény eléréséhez. Az ér-
deklõdõket örömmel tájékoztat-
juk a 06 30/ 517-75-29-es tele-
fonszámon, vagy személyesen a
Vályi Péter Szakképzõ Iskola
edzõtermében, Bachmann Béla
szakedzõnél.

GYERE ÉS SPORTOLJ A
SÚLYEMELÕ

SZAKOSZTÁLYBAN!

Labdarúgás
Szeptemberi gólzápor
3.forduló: Tamási 2009 FC - Majosi SE (2-1) 3-3. Gólszerzõk: Ko-

vács P., Johnston B., Baranyai D. illetve Máté B, Szõts A., Czékmány B.
4.forduló: Tevel Medosz SE - Tamási 2009 FC (0-0) 1-2 G: Ambrus

Z. ill. Baranyai D,,Pruck M.
5.forduló: Tamási 2009 FC - Cikó SE (0-0) 4-2 G: Kovács P., Pintér

A., Gyánó G., Baranyai D., illetve Vituska N.
6.forduló: Tolna VFC - Tamási 2009 FC (2-2) 3-3 G: Rikkers, Sza-

bolcska, Juhász V., ill. Johnston B. 3.
7. forduló: Tamási 2009 FC - Kakasd SE (3-1) 8-3. G: Baranyai D. 4,

Johnston B. 2.,Horváth K., Pruck ill. Fehér V., Sebestyén M., Eisenser.

Tabella:
1. Kölesd SE 16, 2. Tolnai VFC 14, 3. Tamási 2009 FC 12

Októberi mérkõzések:
2011.10.08. Szombat 14.30 Tamási 2009 FC - Kölesd SE
2011.10.16.Vasárnap 14.00 Dunaföldvár FC - Tamási 2009 FC
2011.10.22.Szombat 14.00 Szedres SE - Tamási 2009 FC
2011.10.30 Szombat, 13.30 Tamási 2009 FC - Õcsény SK.

Jó szurkolást, Hajrá Tamási !!! ifj.Hajdics Attila

Kiállítások
2011. október 19-tõl november 13-ig

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

(Kultúrák Háza, a volt Bíróság udvarán)

SZATMÁRI JUHOS LÁSZLÓ
szobrászmûvész

KIÁLLÍTÁSA

Megnyitó:
október 19. 16.30 óra

A kiállítást megnyitja:
Dóri Éva a Magyar Mûvelõdési Intézet és

Képzõmûvészeti Lektorátus Mûvészeti Programok Fõosztályának kép-
zõmûvészeti referense

A kiállítás megtekinthetõ:
Naponta 14.00-18.00 óráig. Hétfõ szünnap.

Kézilabda
Hazai mérkõzések októberben

Hó,nap HAZAI VENDÉG feln. ifi.
NB-II TAMÁSI KC I
X.09. vasárnap TAM-BAU-Tamási Balatonszemes 18:00 16:00
X.29. szombat TAM-BAU-Tamási Kozázmisleny SE18:00 16:00

MEGYEI FELNÕTT TAMÁSI KC
X.16. vasárnap Tamási KC Nagydorog 14:00
X.21. péntek Tamási KC Simontornya 18:00
XI.11. péntek Tamási KC Tolna 18:00

OSB TAMÁSI KC
XI.09. szerda Tamási KC Siófok KC GF 16:30

MEGYEI SERDÜLÕ TAMÁSI KC
X.12. szerda Tamási KC Tolna 16:30
X.20. csütörtök Tamási KC Kocsola 16:45

Lovas bemutató
2011 október 28-án pénteken

14 órakor díjlovas bemutató
edzést tart id.Kövy András.

Minden érdeklõdõt sok szere-
tettel várunk az Eiross Lo-
vardában Tamási Szemcse-
pusztán.

Sakk
II. Pap Mihály-emlékverseny
Decs, szeptember 2-4.
10 éves lányok: 2. Mayer Boglárka
8 éves fiúk : 5. Egyed Gergõ

Lódi László edzõ



Önkormányzati pályázatok
- Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyûjtemény igazgatói beosztás ellátására

- Városi Mûvelõdési Központ igazgatói beosztás ellátására

A Tamási Város Önkormányza-
ti Képviselõ-testülete a ,,Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló’’ 1992.
évi XXXIII. törvény 20/B. § alap-
ján pályázatot hirdet Könnyü
László Városi Könyvtár és Hely-
történeti Gyûjtemény igazgatói
(magasabb vezetõ) beosztás ellátá-
sára.

A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama: határozatlan idõ.

Foglalkoztatás jellege: Teljes
munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõ-
re, 5 évre, azaz 2016. december 31.
napjáig szól.

A munkavégzés helye: Tolna
megye, 7090 Tamási, Szabadság u.
52.

A beosztáshoz tartozó, illetve a
vezetõi megbízással járó lényeges
feladatok:

A könyvtárosi munkakör ellátása
mellett magasabb vezetõi megbízás
keretében végzi az intézmény ala-
pító okiratában foglalt feladatok el-
látásának koordinálását, irányítá-
sát, ellenõrzését, az intézmény tör-
vényes mûködésének biztosítását,
az intézmény költségvetésének
betartását, a munkáltatói jogok
gyakorlását.

Képesítés és egyéb feltételek:
· Szakirányú egyetemi végzettség

és szakképzettség vagy nem szak-
irányú egyetemi végzettség és fel-
sõfokú szakirányú munkaköri
szakvizsga vagy fõiskola i
könyvtárosi képzettség.

· Szakmai gyakorlat a 150/1992
(XI.20) Korm. rend. 6/B§ (1) be-
kezdés c. pontja és a (4) bekezdés
szerint.

· Magyar állampolgárság
· Büntetlen elõélet
· Cselekvõképesség
Elõny:
· Intézményvezetõi gyakorlat.
· Az intézmény sajátosságainak

ismerete.
A pályázathoz csatolni kell:
- Részletes szakmai önéletrajz
- Vezetõi program
- A szakmai helyzetelemzésre

épülõ fejlesztési elképzelések
- Felsõfokú végzettséget igazoló

okmányok másolata
- Erkölcsi bizonyítvány /3 hó-

napnál nem régebbi/
- Adatvédelmi nyilatkozat
Illetmény és juttatások: Az illet-

mény megállapítására és a juttatá-
sokra a “Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók.

A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a Kjt. 20/A § (6) és a
150/1992 (XI. 20.) 7§ (6) bekez-
dés alapján létrejött bizottság véle-
ményezése után a végleges döntést
a Képviselõ-testület hozza meg

A beosztás betölthetõségének
idõpontja: 2012. január 1. napjával

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2011. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt Ribányi
József polgármester nyújt, a
74/570-800 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának
módja: · Postai úton, a pályázatnak
a tamási Város Önkormányzata cí-
mére történõ megküldésével (7090
Tamási, Szabadság u. 46-48.) Kér-
jük a borítékon feltüntetni a beosz-
tás megnevezését: igazgató. · Sze-
mélyesen: Ribányi József, Tolna
megye, 7090 Tamási, Szabadság u.
46-48.

* * *

A Tamási Város Önkormányza-
ti Képviselõ-testülete a ,,Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló’’ 1992.
évi XXXIII. törvény 20/B. § alap-
ján pályázatot hirdet Városi Mû-
velõdési Központ igazgatói (ma-
gasabb vezetõ) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama: határozatlan idõ

Foglalkoztatás jellege: Teljes
munkaidõ

A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõ-
re, 5 évre, azaz 2016. december 31.
napjáig szól.

A munkavégzés helye: Tolna
megye, 7090 Tamási, Szabadság u.
50.

A beosztáshoz tartozó, illetve a
vezetõi megbízással járó lényeges
feladatok: A közmûvelõdési fel-
adatok ellátása mellett magasabb
vezetõi megbízás keretében végzi
az intézmény alapító okiratában
foglalt feladatok ellátásának koor-
dinálását, irányítását, ellenõrzését,
az intézmény törvényes mûködésé-
nek biztosítását, az intézmény
költségvetésének betartását, a
munkáltatói jogok gyakorlását.

Képesítés és egyéb feltételek:
· Felsõfokú közmûvelõdési vég-

zettség és szakképzettség vagy nem
szakirányú egyetemi végzettség és
felsõfokú szakirányú munkaköri
szakvizsga, vagy fõiskola i
közmûvelõdési képzettség

· Szakmai gyakorlat a 150/1992
(XI.20) Korm. rend. 6/A§ (1) be-
kezdés c. pontja és a (4) bekezdés
szerint.

· Magyar állampolgárság
· Büntetlen elõélet
· Cselekvõképesség
Elõny:
·Intézményvezetõi gyakorlat.
·Az intézmény sajátosságainak

ismerete.
A pályázathoz csatolni kell:
- Részletes szakmai önéletrajz
- Vezetõi program
- A szakmai helyzetelemzésre

épülõ fejlesztési elképzelések
- Felsõfokú végzettséget igazoló

okmányok másolata
- Erkölcsi bizonyítvány /3 hó-

napnál nem régebbi/
- Adatvédelmi nyilatkozat
Illetmény és juttatások: Az illet-

mény megállapítására és a juttatá-
sokra a “Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók.

A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a Kjt. 20/A § (6) és a
150/1992 (XI. 20.) 7§ (6) bekez-
dés alapján létrejött bizottság véle-
ményezése után a végleges döntést
a Képviselõ-testület hozza meg

A beosztás betölthetõségének
idõpontja: 2012. január 1. napjával

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2011. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt Ribányi
József polgármester nyújt, a
74/570-800 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának
módja: · Postai úton, a pályázatnak
a tamási Város Önkormányzata cí-
mére történõ megküldésével (7090
Tamási, Szabadság u. 46-48.) Kér-
jük a borítékon feltüntetni a beosz-
tás megnevezését: igazgató. Szemé-
lyesen: Ribányi József, Tolna me-
gye, 7090 Tamási, Szabadság u.
46-48.
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TAMÁSI
RÁDIÓ

FM 101.9 Mhz
2011-ben is hirdessen hangsebességgel a Tamási

Rádióban, változatlan árakon!
Leggyorsabb és leghatékonyabb reklámozási lehetõség a rádióreklám.

A Tamási Rádió már 10. éve megbízható és nagyon jó hallgatottsági mu-
tatókkal mûködik, közel 45.000 ezer embert érünk el egyidejûleg. A rek-
lámfelületeink nagy hatékonysággal rendelkeznek!

Reklámajánlatunk
Napi hirdetés: 4 szeri elhangzással 2.000,-Ft + Áfa. 7 napos hirdetés:

napi 3 szori elhangzással, összesen 21 sugárzás, 10.500,-Ft+Áfa.

Kop-Ka Zrt. Tamási

Jóval Jobban Jár!
2011. október 12 – 24-ig

COOP AKCIÓ, a Kop-Ka Zrt. COOP üzleteiben!

Fogy. ár Egységár
Nestlé Aquarel forrásvíz 1,5L 89,- Ft/db 59,33 Ft/l
Pick Csabai felvágott 1099,- Ft/kg
Pick Soproni felvágott 1099,- Ft/kg
Pick Rákóczi szalámi midi 2999,- Ft/kg
Délhús Pizza sonkás szelet 899,- Ft/kg
Husimix páros kolbász 1399,- Ft/kg
Alföldi Farmföl 20% 320 g 159,- Ft/db 496,88- Ft/kg
Balaton szelet 30 g (több íz) 69,- Ft/db 2300,00,-Ft/kg
Soproni sör dobozos 0,5L 159,- Ft/db 318,00,-Ft/l
Arany Ászok sör 0,5L 159,- Ft/db 318,00,-Ft/l
Étkezési tojás „M”-es 10db/doboz 269,- Ft/doboz
COOP szilvatölt. gombóc gyf. 1Kg 399,- Ft/db
COOP napraforgó étolaj 1L 389,- Ft/db
COOP tej politasakos 2,8% 1L 179,- Ft/db

Õszi gyümölcs ajánlatunk:
I. osztályú

Idared, Jonatán, Golden, Jonagold és Starking alma 189.- Ft/kg

...ÉS MÉG TÖBB SZÁZ TERMÉKET

KÍNÁLUNK AKCIÓS ÁRON ! „AMÍG A

KÉSZLET TART! ”

Szerkesztõség:
Lakatos Sándor, Miskolczi Zoltánné,
Örményi János, Sógorka Péter

Felelõs szerkesztõ:
Örményi János
7090 Tamási, Szabadság u. 52.
E–mail: tamasi@tourinform.hu

Felelõs kiadó:
Ribányi József
7090 Tamási, Szabadság u. 46.
Telefon: 74/ 570–800

Kiadja: King Company Kft.
7174 Kéty, Hegedûs Gy u. 256.
Nyomda: KC Press
7090 Tamási, Vágóhíd u. 1.

ISSN 0865-218X

A jó szomszéd

Az elsõ magyar FORMULA-1-es autóversenyzõ él-
ménybeszámolója az OEE Tamási Helyi Csoportjá-

nak rendezvényén
Nagy érdeklõdéssel vártuk 2011. szeptember 28-án az OEE HCS

rendezvényén Tamásiban, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. köz-
pontjában Baumgartner Zsolt Formula-1-es magyar versenyzõjének
elõadását, aki a természetet kedvelõként nagy érdeklõdéssel figyeli az
erdész szakmánkat.

Erre az élménybeszámolóra a „klubta-
gokon” kívül, a „nem erdész” érdeklõ-
dõk, sõt fiúgyermekeink is kíváncsiak
voltak. Az elõadáson hallhattunk és vi-
deó felvételeken láthattunk megannyi
izgalmas történetet a versenyzõ életútjá-
nak a kezdetérõl, a Forma 1-es verseny-
zés kulisszatitkairól, az „izzó, forró bo-
xutcák” eseményeirõl, és a verseny bal-
esetekrõl. A száguldó cirkuszról szóló három órás elõadást még a
legkisebbek - 7 éves Barna - is nagy érdeklõdéssel hallgatták.

Firbás Nándor HCS Titkár

Nyolcvan kilós harcsa Gonozdon
A Tamási Kos-

suth HE Gonozd
I-es taván, 2011.
október 4-én, éjjel
2:00 óra tájékán,
Bognár Csaba ál-
tal horogra csalt
harcsa 220 cm
hosszú, és 80 kg
súlyú volt.

Ami horgászt a
hal méretén kívül
is büszkeséggel
töltheti el, hogy a
harcsát egyedül,
segítség nélkül fá-
rasztotta ki, és
emelte bele
csónakjába.

Szakács Szabolcs


