
Városi ünnepség október 23-án
Felkutatták a forradalom 4. áldozatát

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc 55. évfor-
dulója alkalmából tartott
városi megemlékezés ok-
tóber 23-án délelõtt a Vá-
rosi Mûvelõdési Központ-
ban kezdõdött.

Ribányi József polgármester
ünnepi köszöntõjében kiemelte
az akkor történt események kap-
csán, hogy „56-ban magyarnak
lenni fontosabb volt, mint bár-
mely más politikai, világnézeti

különbség. Elemi erõvel tört föl
a szabadság és függetlenség utá-
ni vágy, ami élménnyé, elemi él-
ménnyé ért.” A köszöntõt köve-
tõen a SZLTISZK Vályi Péter
Szakképzõ Iskolai Tagintéz-
mény tanárai és tanulói „Épít-
sünk hidat!” címû mûsorukat

mutatták be. Ezután a megem-
lékezés résztvevõi átvonultak
a Kossuth térre, ahol megko-
szorúzták az 1956-os kopjafát
és a Szondi György Laktanyá-
nál elesettek – immáron négy
nevet tartalmazó – emléktáblá-
ját.

Innét lesétáltak a Rákóczi u.
1-es házhoz, ahol Ribányi Jó-
zsef és Széles András alpolgár-
mester megkoszorúzta Tamá-
si, díszpolgárának, dr. Dencz
Ákos emléktábláját.

Képviselõi ügyfélfogadás
Tamási Város Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy a

Tamási Város Önkormányzati Képviselõ-testületének képvise-
lõi 2011. november hónapban az alábbiak szerint tartanak ügy-
félfogadást a Tamási Városi Polgármesteri Hivatal 35. számú
irodájában (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.):

November 17. (Csütörtök) 10.00-11.00 Szijártó László
November 24. (Csütörtök) 10.00-11.00 Pécsi Gábor és Ribányi Péter
December 01. (Csütörtök) 10.00-11.00 Szabóné Zsubori Emõke
December 08. (Csütörtök) 10.00-11.00 Miskolczi Zoltánné

Tamási Város Önkormányzata

Õszi bosszúságok
Sok bosszúságot, néha még hangos veszekedést is okoznak az

õszi kerti hulladékégetések, ha szomszédunkban lakók úgy
gondolják, hogy számukra ez a legalkalmasabb idõpont e tevé-
kenység elvégzésére. Persze olyan is akad, akinek viszont sosem
lenne megfelelõ napszak. Hogy ne a vitázó felek döntsenek er-
rõl, ezért az önkormányzat 14/2000 (VI. 5) számú rendeletében az
alábbiak szerint szabályozta ezt.

(6) Az avar és kerti hulladék (pl.: ág, nyesedék, a továbbiakban
együtt: zöld hulladék) ártalmatlanítása elsõsorban komposztá-
lással történhet. Amennyiben a komposztálás nem megoldható, a
zöld hulladék ártalmatlanításáról a kötelezõ közszolgáltatás ke-
retén belül, illetve e rendeletben meghatározott módon történõ
égetéssel kell gondoskodni.

(7) Lakótelepeken, társasházak területén a zöld hulladék égeté-
se tilos.

(8) Családi és kertes házaknál zöld hulladékot égetni csak már-
cius 1. és április 30., valamint szeptember 1. és november 30. kö-
zött keddi és pénteki napokon lehet 9 és 18 óra között. A füstkép-
zõdés csökkentése érdekében a zöld hulladékot elõzetesen szik-
kasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis ada-
gokban történhet.

(9) A zöld hulladékot csak olyan helyen és területen szabad
égetni, ahol az égetés és annak hõsugárzása a személyi biztonsá-
got nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

Tisztelt lakótársak!
Legyünk tekintettel a rendeletre, s tartsuk tiszteletben azt! Ez-

zel talán elkerülhetõek a felesleges viták, veszekedések.

Felhívás
A Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyûjtemény

SZAVALÓVERSENYT HIRDET
NOVEMBER 18-RA

TÚRMEZEI ERZSÉBET VERSEIBÕL.
A versenyre 10-18 évesek nevezhetnek egy szabadon választott

verssel. A jelentkezéseket november 15-ig várjuk a könyvtár
nyitvatartási idejében, vagy e-mail-ben a könyvtar@tamasilib.hu

címen.
Túrmezei Erzsébet verseskötetei a könyvtárban megtalálhatók.

A negyedik áldozat
Az 1956-os tamási eseményekrõl, az elhunyt katonák számá-

ról senki sem tudott biztosat, egyesek 3, míg mások 4 halottat
említettek. 55 évvel az események után Szabó Béla nyugdíjas
pedagógus megtalálta a negyedik áldozatra vonatkozó doku-
mentumokat, s felvette a kapcsolatot az elesett katona özvegyé-
vel. (Az alábbiakban rövid részletet közlünk a Tamási Kalendá-
rium 2012-ben megjelenõ cikkbõl.)

„A gordiuszi csomó jó egy éve oldódott meg. Dr. Koppán Mik-
lós említette, hogy 1961-ben került õ Szakályba állatorvosnak. A
lakosság beszélte, nyugodott itt a temetõben ‘ 56-os katona.

Információm az ottani anyakönyvvezetõtõl:
Kovács Márton született:
Bodony 1933. okt. 10. géplakatos,
halálozás ideje: 1956. nov. 4.,
lakhely: Borony, Dózsa u. 26.”

Kovács Márton
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Testületi ülésen történt
Újabb pályázatok kerékpárútra

A képviselõ-testület az októ-
ber 27-i ülésén az elsõ napirendi
pontban az elmúlt idõszak fon-
tosabb intézkedéseirõl, közéleti
eseményeirõl adott polgármes-
teri tájékoztatás tárgyalta meg,
majd a kérdésekre adott polgár-
mesteri válaszokat követõen el-
fogadta azt. Csontos Zoltánné,
az igazgatási osztály vezetõje a
szociális feladatok ellátásáról
szóló írásos beszámolóját szó-
ban azzal egészítette ki, hogy
megváltozott a normatív lakás-
támogatási rendszer, s a jövede-
lem mellett az illetõ vagyoni
helyzetét is vizsgálják.

A jogszabályi kötelezettség-
nek eleget téve a testület elfo-
gadta a 2011/12. évi belsõ ellen-
õrzési tervét. A képviselõk érté-
kelték a 2011-es környezetvédel-
mi állapotjelentést és a cselekvé-

si programot. Keszthelyi József-
né a Városi Bölcsõde munkájáról
számolt be. Az intézményt a júli-
us 1-jei átszervezést követõen a
TONIEPSZ-be integrálták. Elfo-
gadták a testületi tagok az ön-
kormányzat 2011- költségveté-
sének 3. számú módosítását.

Az önkormányzat két pályá-
zatot nyújt be, „Kerékpárút há-
lózat kialakítása Tamási városá-
ban”, illetve a „Ki mit tud lakó-
telep csapadékvíz rendezése II.
ütem” címmel, s biztosítja hoz-
zájuk a szükséges önerõt. Az el-
sõ pályázat Miklósvárt kötné
össze az ipari parkkal (volt lak-
tanya) egy Koppányon átvezetõ
kerékpárúttal. A csapadékvíz el-
vezetési pályázati kidolgozásá-
nál és majdani kivitelezésénél az
I. ütembõl tanulva az önkor-
mányzat reméli, hogy a tervezõk

és az érintett lakók hatékonyab-
ban tudnak majd egyeztetni.

Korábban nem volt pályázati
lehetõség belterületi kerékpár-
utakra, ezért nincs összekötve a
Tamási-Pári, illetve a Tamá-
si-Regöly kerékpárút. A most
nyíló, s a Közlekedési Koordiná-
ciós Központ által 100%-ban tá-
mogatott pályázattal mód nyíl-
na a hiányzó szakasz kialakítá-
sára. Az út egy szakasza érinti a
Pacsmagi-tavak környezetét,
ezért szükséges környezetvé-
delmi dokumentáció elkészítte-
tése, mellyel a Zöld Mag Kft.-t
bízta meg az önkormányzat.

A testület végezetül hozzájá-
rult ahhoz, hogy az ÉVÜ Kft. az
évente esedékes folyószámlahi-
telét az Észak Tolna Megyei Ta-
karékszövetkezetnél 1 évre is-
mét meghosszabbítsa.

A polgármester válaszol
Mindenkit visszavezetni a munka világába

A testületi ülések elsõ napiren-
di pontja mindig a polgármesteri
beszámoló az elmúlt idõszak
fontosabb történéseirõl. Az októ-
beri testületi anyagból válogatva
kértünk tájékoztatást Ribányi Jó-
zsef polgármestertõl.

• A Tamási kistérség is részt
vesz a Start munkaprogramban.
Kiket foglalkoztatnak, milyen
munkát végeznek majd?

– A kormányzatunknak az az el-
tökélt szándéka, mindenkit vissza-
vezessen a munka világába. Ez
részben nevelõ szándékú, növeli az
emberek önértékelését, valamint a
pénzhez való viszonyukat, hisz
nem segélyen fognak élni, hanem a
két kezük munkájával keresik meg
a pénzüket. Egy magyar szólás sze-
rint a könnyen jött pénz könnyen
megy. Így talán jobban be tudják
osztani, megbecsülni a saját kerese-
tüket. A Tamási kistérség a sikeres
pályázatán 45 millió Ft-ot nyert 140
ember foglalkoztatására, az elsõ
körben októbertõl decemberig. 70
személy végez majd mezõgazda-
sággal kapcsolatos tevékenységet.
Ugyan még a Nemzeti Föld Alaptól
(NFA)nem kaptuk mega a pozitív
jelzést a tekintetben, hogy a Forná-
don lévõ 78 ha-os területen elkezd-
hetjük a gazdálkodást, de október
31-én lejár a mezõgazdasági év, ad-
dig van haszonbérlési szerzõdése a
jelenlegi bérlõnek a Magyar Állam-
mal. Mivel megnyertük a Start
munkaprogramot, s a Belügymi-
nisztériumban is kedvezõen fogad-
ták az ötletünket, s állami földrõl
van, amelyekrõl a kormány tör-
vényt is alkotott már, de a végrehaj-
tási rendelet még hiányzik, de addig
is szeretnénk a NFA-val megbízási
szerzõdést kötni , s a területet a
2011/12-es évre bérbe venni. Itt vé-
geznék a már korábban ismertetett
fóliasátras zöldségtermesztést, ame-
lyekkel ki tudnánk szolgálni az is-
koláink konyháit. A 140 emberbõl
70 már ezen a területen fog dolgoz-
ni, akik közül többen az alacsony
képzettségük miatt másutt nehezen
találnának munkalehetõséget. A
foglalkoztatottak után bizonyos
összeg jár, ami fedezi a munkabért,
de egy része dologi kiadásra is for-
dítható, amelybõl fóliasátrakat, ön-
tözõberendezésket, vetõládákat, s
egyéb eszközöket vásárolunk. A
Start munkaprogramnak a mezõ-
gazdaságin kívül más alprogramjai
is vannak. Még háromban, az árkok
és vízgyûjtõk tisztításában, karban-
tartásában, illetve a téli munkavég-
zésben, síkosság mentesítésben, va-
lamint az illegális hulladéklerakók

felszámolásában veszünk részt. Ez
utóbbiban a dologi kiadásokat is fi-
zeti az új foglalkoztatási rendszer.

• A hónap folyamán a Biokom
Kft. vezetõjével a hulladékudvar
megnyitásáról, mûködtetésérõl
tárgyalt. Jövõre már lomtalanítási
akció helyett oda kell beszállíta-
nunk a lomot, zöldhulladékot?

– A használatbavételi engedély
még folyamatban van, de tárgyal-
tam a lehetséges mûködtetésérõl.
A cég két lehetõséget vázolt, az
egyik szerint a lakosság ingyene-
sen helyezheti el ott a „szemetét”,
a szelektíven gyûjtött papírt, üve-
get, mûanyagot, illetve a bútorkat,
mûszaki berendezéseket, építési
törmeléket, stb. Ebben az esetben a
vállalat ennek költségeit a lakossá-
gi hulladékszállítási díjban szá-
molná el. A másik változat szerint
marad a díj, de fizetni kell az ud-
varra beszállított mennyiség után.
Arra kértem a vezetõket, hogy
dolgozzák ki, számszerûsítsék
mindkét eshetõséget, hogy ezek is-
meretében dönthessen a testület.
Az õszi és a tavaszi lomtalanítási
akciókat meg kívánjuk tartani.

A Biokom Kft.-nek 2012 végén le-
jár a hulladékudvarra vonatkozó
szerzõdése az önkormányzatunkkal,
illetve új hulladékgazdálkodási tör-
vény lép majd életbe. Ezek tényében
szeretnénk Tamásiban tartani ezt a
szolgáltatást, saját kézbe venni, s
2013-tól már több településsel közö-
sen végeznénk a mûködtetését.

• Közvilágítás korszerûsítése is
szerepelt a beszámolójában.

– Információink szerinta közel jö-
võben pályázatot írnak ki 80%-os tá-
mogatottsággal közvilágítás korsze-
rûsítésére. Az utóbbi években újfajta
technológiák fejlõdtek ki, s megjelen-
tek a LED-es rendszerek is, s bár
ezek a fõutak mentén még nem al-
kalmazhatóak, de a város egyéb
pontjain viszont megfelelnek a köz-
világítási funkcióra. Sõt úgynevezett
elõreidõzítõ szerkezetek beszerelésé-
vel mód nyílna a csökkentett üzem-
módra, amely azt jelenti, hogy
23-24-ig 100%, majd 0-4 óra között
50%-os fogyasztással mûködnének
az utcai lámpák. Ezzel is jelentõs
megtakarítás érhetõ el. A pályázati
forrás mellett van egy úgynevezett
ESCO-módszer, amikor is egy cég
megfinanszírozza a beruházást az
önkormányzathelyett, amely a meg-
takarítással fizet érte. Egyelõre a két
rendszer felmérése, az összehasonlí-
tó számítások kalkulálása folyik,
hogy dönthessünk ebben a témá-
ban is.

• Az önkormányzat tárgyalt a
tamási termálvíz gyógyminõsíté-
sérõl. Milyen eredménnyel?

– Örömmel tájékoztathatom az
Olvasókat, hogy továbbra is
gyógyvizünk van. Az 1990-es
évek elején már megtörtént a
gyógyvízzé minõsítés, de ezt a tör-
vényi elõírások szerint idõszakon-
ként újra el kell végezni. Ez meg-
történt, s az Országos Tisztiorvosi
Szolgálat újra megadta a minõsí-
tést. A gyógyvizünk elsõsorban a
reumatikus, az ízületi, illetve nõ-
gyógyászati panaszok kezelésére,
kúraszerû alkalmazására javasolt.

• Egy szintén vizes téma, de ez
már egy perrõl szól. Ki kit perel?

– Sajnos a Tamási Közös Víz- és
Csatornamû Kft. többségi tulajdo-
nosa, a vezetõi jogokat gyakorló,
pécsi székhelyû Aquainvest Kft.
(AI) társasági hozzájárulás nélkül
úgynevezett taggal szembeni kö-
vetelést jegyeztetett be a többi tag-
gal – Tamási, Felsõnyék, Magyar-
keszi, Nagyszokoly, Iregszemcse,
Nagykónyi…- szemben. Ezért
Nagykónyi kivételével kizárást
kezdeményeztünk az AI-tel szem-
ben. Elsõ fokon sajnos az ügyész-
ség nem talált ebben kifogásolni
valót, ezért a bíróság levette a pert.
Mi az ügyészség felé panasszal él-
tünk, s másodfokra tereltük az
ügyet. Továbbra is jogosnak tart-
juk a döntésünket, az AI kizárást.
De problémákat látunk a Vízmû
Kft. mûködtetésében is, mert az AI
és a Pécsi Vízmû közötti kapcsolat
miatt a Vízmû Kft. folyamatosan
tartozik a Tettye Forrás Zrt.-nek.
Ez a hiány megközelíti a 60 millió
Ft-ot. Nem is értjük, hogy miért
kell a tamási vízmûnek fizetnie.
Az is elgondolkodtató, hogy a me-
nedzsment jogokat gyakorló AI
5%-ot magáénak tud minden év-
ben a nettó árbevétel után. Így
nem a költséghatékony üzemelte-
tés az elsõdleges cél számára, ha-
nem a minél nagyobb árbevétel.
Látjuk a sorozatos csõtöréseket, ta-
pasztaljuk, hogy az AI nem kíván
velünk együttmûködni az ivó-
víz-javító programunkban sem, a
Vízmû Kft.-nél évek óta elmarad-
tak a fizetésemelések, és sorolhat-
nám még a gondokat. Remélem,
hogy az új víziközmû törvény
gondoskodni fog a magántõke je-
lenlétérõl és kereteirõl, amely va-
lószínûleg 2012-ben életbe fog lép-
ni. Ez megoldást jelenthet szá-
munkra, ha a kizárás sikerül.

• Polgármester Úr, köszönjük
a nyilatkozatát.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Brandt Róbertet a tamási Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnökét kérdeztük önkormányzatuk elmúlt idõszaki esemé-
nyeirõl

A közelmúltban elkészült a rácvölgyi Közösségi Házunk udva-
rán az új játszótér, amelyet a gyermekek már használatba is vet-
tek. Október 9-én családias légkörben avattuk fel, kár hogy az
idõjárás nem kedvezett. A játszóteret egy sikeres feladatalapú pá-
lyázatunknak köszönhetjük, melynek révén csúszdát, háromsze-
mélyes hintát, s homokozót építettünk. A munkában nagyon sok
rácvölgyi szülõ is kivette a részét.

Október 15-én a Baranya megyei Szalontán hivatalos ünnepség
keretében írtuk alá a testvértelepülési szövetségünket. Tolna me-
gyében mi vagyunk az elsõk, akik a szomszédos megye valame-
lyik kisebbségi önkormányzatával szerzõdést kötöttünk.
Szeretnénk velük több területen együttmûködni.

Az Országos Rendõr-fõkapitányság és az Országos Roma Ön-
kormányzat közötti megállapodásnak köszönhetõen lehetõség
adódik, hogy roma származású fiatalok rendõrré válhassanak.
Kecskés Diána az erõnléti tesztet sikeresen teljesítette, s már csak
a pszichológiai alkalmasságin kell megfelelnie. A Tolna Megyei
Rendõrfõkapitánysággal közösen folytatódott a körzeti megbí-
zottakat segítõ program is. Értényben és Fürgeden már elindult, s
a jövõ év elején a többi településen is kialakul.

Sluzek Évát kormány kötisztviselõi állásra jelölték, s ha meg-
kapja, akkor áldozatkezeléssel és kapcsolattartással fog
foglalkozni.

A Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályának hírei

A város területén október folyamán a következõ munkálato-
kat végezte a megnövekedett létszámú közmunkáscsapatunk:
Fornád- és Kecsegepusztán az árkok rendbetétele, zöldterülete-
ken a szemét összeszedése és elszállítása; a Borkombinát felé
vezetõ út mentén a padkában és az árkokból kinõtt növényzet
irtása; a volt szeméttelep alatt, a kerékpárút építésével párhuza-
mosan szükségessé váló út kialakításához a növényzet eltávolí-
tása. Megtisztították a Szarkahegyrõl levezetõ horhos árkát és
átereszét, az erdõrészi vízlevezetõ árok nyomvonalát, a Szabad-
ság utcai víznyelõket.

A játszótereken a homokfelületek felmunkálással megújították,
a növényzetet megnyesték. A város több pontján kitisztították az
átereszeket, megmetszették a belógó faágakat. Az Öreghenye felé
vezetõ út burkolati hibáit javították, Kishenyén útátvágással
vízelvezetõt építettek. A Bocskai utca végében lévõ rácsos
vízelvezetõt kijavították.

A Szabadság utca 43. számú társasház mögött új játszótér tele-
pítése zajlik, melyet hamarosan birtokba vehetnek a gyerekek. A
telepítésre kerülõ játszóeszközök testvérvárosi ajándékként
kerültek Tamásiba.

A város játszóterein sajnos nagyon sok kárt okoz a vandaliz-
mus. Igaz ez különösen a Bajcsy-Zsilinszky utcai játszótér eseté-
ben, ahol a megrongált játszóeszközök helyreállítása százezres
tételt jelent a városnak. Kérjük a lakosságot, segítsenek a rongá-
lók megfékezésében! Bejelentéseiket a Polgármesteri Hivatal
mûszaki osztályán megtehetik. Köszönjük!

Felhívjuk a lakosok figyelmét továbbá a
következõkre:

� Mostanában nagyon sok bejelentés érkezik a Polgármesteri
Hivatalhoz az ebek nem megfelelõen történõ tartásáról. Kérünk
minden kutyatulajdonost, hogy Tamási Város Képviselõ-testüle-
tének a 20/1997 (XI.22.) számú, az állatok tartásáról szóló önkor-
mányzati rendeletének az ebtartásra vonatkozó szakaszait betar-
tani szíveskedjenek, ellenkezõ esetben a közterület-felügyelet
intézkedik a szabályszegõkkel szemben.
� A volt szeméttelep bejáratánál elhelyezett két darab hulla-

dékgyûjtõ konténer használata ingyenes, kérjük a lakosságot,
hogy az otthoni hulladékgyûjtõ edénybe bele nem férõ hulladé-
kot oda szállítsák, ne pedig a város egyéb külsõ területein szaba-
duljanak meg tõle, ugyanis a közterület-felügyelet fokozottan
figyeli az illegális hulladéklerakást..

Mûszaki osztály
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Kapitális bika
A Kisszékelytõl Miszláig húzódó löszvonulatok között meg-

búvó, egyik háborítatlan völgy cserfái között terül el, a Pince-
helyi Erdészet legjobb barcogó helye.

Ez, az egyik törzsvendégünk által „interkontinentális barcogó-
helynek” keresztelt terület adja több évtizede a terület legkiemel-
kedõbb dám trófeáit. Az idei év, több 4,5 kg feletti trófeája mellett,
egy 5,25 kg – os trófea is terítékre került, így beírta magát az erdé-
szet, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. történelemkönyvébe.
Október közepén, egy reggeli cserkelés alkalmával sikerült elejte-
ni ezt a csodálatos kapitális trófeát adó dámbikát.

Szi Benedek Sándor

Õszi könyvtári napok
A tamási Könnyü László Városi könyvtárban

Az Õszi könyvtári napokon
az idén is változatos progra-
mokkal vártuk olvasóinkat.

Október 4-én délután tamási
állomásához érkezett a könyv-
tárút, így könyvtárunkban a
nagykónyi gyerekek fogadásá-
val nyílott a programsorozat. Es-
te helytörténeti elõadással vár-
tuk látogatóinkat, melyen Tamá-
si szõlõ- és borkultúráját ismer-
hették meg az érdeklõdõk Kurdi
Tibor minden lényeges szem-
pontra kiterjedõ elõadásából.

Október 5-én reggel tamási ol-
vasókból verbuválódott kis ke-
rékpáros csapat vitte tovább a
könyvtárút emlékkönyvét Ireg-
szemcsére, ahol a helyi könyvtá-
ros Bitai Éva iskolások által elõ-
adott rövid irodalmi mûsorral
fogatta a zarándokokat, majd

pedig a községben tett sétán is-
merkedhettek a falu történetével
és nevezetességeivel.

Csütörtökön Kriston-Bordi
Zsuzsanna a guilling-technika
rejtelmeibe vezette be a fõleg pe-
dagógusokból álló közönséget,
akik az elõadást követõ foglal-
kozáson ki is próbálhatták
ügyességüket.

A Könyves vasárnapon az
idén is családi programokkal
vártuk a látogatókat. Monostori
Mária Bóbita játszóházában ké-
pességfejlesztõ, logikai társasjá-
tékokkal szórakozhatott a család
apraja, nagyja, a felnõttek egész-
ségi állapotukat is felmérhették
a már hagyományosnak számító
egészségügyi szûrésen. A napot
és a könyvtári hetet a Hétmérföl-
des Szeretetszínház Pinokkió c.
eladása zárta.

Természetesen most is meg-
hirdettük a megbocsátás hetét és
ingyenes beiratkozási lehetõség-
gel vártuk új olvasóinkat.

Az Õszi könyvtári napok kere-
tében 2011. október 8-án került
sor az I. Helytörténeti konferen-

cia megrendezésére, amely tu-
lajdonképpen szerves folytatása
a már két alkalommal megtar-
tott Honismereti akadémiának.
A névváltoztatást az új cél meg-
határozása indokolja, ami nem
más, mint egy tamási monográ-

fia megjelentetése 2015-re az el-
hangzott tudományos kutatáso-
kon nyugvó elõadások alapján.
A mostani alkalommal Tamási
történetével ismerkedhetett meg
a hallgatóság az õskortól egé-
szen a török kiûzéséig. A város
különbözõ történeti korszakait a
téma legszakavatottabb ismerõi
mutatták be. Így Tamási õskori

lelõhelyei címmel Dr. Torma Ist-
ván, Terra incognita Egy isme-
retlen római vidék a római csá-
szárkorban címmel dr. Tóth
Endre, Tamási határának nép-
vándorláskori emlékei címmel
dr. Ódor János Gábor, A tamási
határ középkori települései cím-
mel dr. K. Németh András vége-
zetül a tamási náhije a 16. szá-
zadban címmel pedig dr. Dávid
Géza tartott elõadást.

Érdeklõdéssel várjuk a követ-
kezõ konferenciát, hogy további
történeti korokon keresztül is-
merhetjük meg városunk múltját.

Továbbiakban is számítunk a
várost szertõ polgárok támoga-
tására, arra hogy a birtokukban
levõ, Tamási történetére vonat-
kozó dokumentumaikat máso-
lás céljára eljuttassák a Könnyü
László Városi Könyvtár és Hely-
történeti Gyûjteménybe.

Együttmûködõ közremûkö-
désüket elõre is köszönjük.

könyvtárosok

Megújul a Coop Klub!
3. SM COOP ABC Zrínyi u. 2. alatti üzletében történt

A CO-OP Klub Kártyaközpont Kft. nyereményjátékot szerve-
zett a Coop
üzle t lánc
törzsvásár-
lóinak 2011
évben. Vá-
s á r l ó i n k-
nak nem
k e l l e t t
mást tenni,
mint a vá-
s á r l á s o k
során hasz-
nálni a
t ö r z s v á-
sárlói kár-
tyát. Az or-
szágos sor-
s o l á s o n
Tóth Jó-
zsefné vásárlási utalványt nyert, melyet üzletünkben vehetett át
2011. október 11-én. Nyereményéhez gratulálunk és köszönjük,
hogy hûséges vásárlónk!

Kop-Ka Zrt. vezetõsége és dolgozói

Szezonzáró
kempingtalálkozó

Kempingtalálkozóval zártuk a 2011-es szezont a tamási Ther-
mál Motel ésKempingben. Október 14-16. között a budaörsi
Hollakó Karaván KFT. szervezésében 32 lakókocsiból álló ba-
ráti társaság tagjai találkoztak nálunk.

A 3 napos ren-
dezvény kereté-
ben sor került
kerékpártúrára,
a Vadaspark és
az ozorai vár
megtekintésére.
Szombat dél-
után lakókocsik
közötti fõzõver-
senyt rendez-
tek, majd az esti
eredményhir-
detés után dis-
cos est követke-
zett. A hajnalig
tartó összejöve-
tel fáradalmait vasárnap az új fürdõben pihenték ki a vendégek.

Reméljük, hogy nemcsak megismerték, hanem meg is szerették
az új fürdõt és kempingünket a találkozó résztvevõi.

Fotó: Antli István
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Haza a múltban 83.

A tamási fehérterror
Adorjánban kivégzett áldozatok

Mint ismeretes, 1919. aug.
18-án Tamásiban 11 kommu-
nistát vagy annak tartott sze-
mélyt akasztott fel egy fehér
tiszti különítmény, amelyet –
már tudjuk – Bánó Kálmán õr-
nagy vezetett. Arról az 1945 és
1990 között is ritkábban esett
szó, hogy Tamásiban ekkortájt
nemcsak a belterületen, hanem
a határban is voltak kivégzé-
sek: az Adorjánhoz közeli erdõ-
ben két, alsópéli illetõségû
személyt akasztottak fel.

A kivégzettek személyérõl, ha-
láluk körülményeirõl idõrendben
elsõ forrásunk a tamási csendõr-
ség távirati jelentése: „Folyó hó
18-án a fehér terrorcsapat által
Kertész Ármin, József [Józef] An-
tal, Fisler [Eisler] Miksa és Mursch
[Hirsch] Ferenc tamásii, Reich Bé-
la, Molecz Géza, Gyenis Antal,
Udvary Vince, Goldschmidt Jenõ
és Molnár György, Fischer Pál
dombóvári lakósok akasztattak
fel, stop. Kõhalmi István és Sitzer
István pélpusztai lakósok hullája
felakasztva az adorjáni pusztai er-
dõben találtatott fel. stop. (…)”

A tamási halotti anyakönyv-
bõl utóbbiak személyi adatai is
ismertek: Kõhalmi István 34
éves gazdasági cseléd a kom-
mün idején pártbizalmi volt, a
42 éves Sitkei József foglalkozá-
sára nézve bognár volt, a Ta-
nácsköztársaság idején az alsó-
péli pártszervezet elnökeként
mûködött.

(Sitkei József neve többféle for-
mában is szerepel a forrásokban.
A csendõrségi távirat Sitzer
/máshol Sithér/ István, az
1959-ben róla íródott újságcikk
Sütkei József, K. Balog János pe-

dig hol Sitkei István, hol Sitkei
József néven említi.)

Az anyakönyv szerint ki-
végzésükre aug. 17-én került sor,
„az adorjánpusztai erdészlak kö-
rül”. Ha az idõpont helytálló, ak-
kor nem a Tamásiban, a Taub-
ner-féle vendéglõ udvarán vég-
hezvitt vérengzés után, elvonulá-
suk közben ölték meg õket a külö-
nítményesek, hanem azon a na-
pon, amelyen Bánó Kálmánék vá-
rosunkba érkeztek. A dombóvári-
ak kivégzésének napjára, aug.
18-ra teszi az adorjáni megtorlást
Tarján Jenõ emlékezése is: „A kü-
lönítmény pedig – mint aki jól vé-
gezte dolgát – kocsira ült, és a régi,
regölyi úton tovahaladt, magával
hurcolva két pélpusztai embert:
Sitkei József odavalósi bognárt és a
puszta intézõjét, Kõhalmi Istvánt.
Másnap reggel jelentették a köz-
ségházán, hogy az adorjáni erdõ-
szélen két hulla lóg a fán...” Bár-
melyik napon is történt a kivégzés,
az elkövetõk pontos személyét va-
lószínûleg soha nem fogjuk meg-
tudni, bár logikusnak tnik, hogy
az önbíráskodó különítmény tag-
jai lehettek. Alsópéli kortársaik
visszaemlékezése szerint a kom-
mün bukása után, haláluk elõtt há-
rom nappal csendõrök kísérték
õket a pusztáról elõbb Gyönkre,
majd Tamásiba, felakasztásuk
után pedig holttestüket hozzátar-
tozóik hazaszállították Alsópélre,
és ott is temették el õket.

Hogy miért kellett meghalni-
uk? Helyi kortársaik szerint Sit-
kei József uradalmi bognár az el-
sõ világháborúban orosz fogság-
ba esett, onnan hozta haza ma-
gával a kommunizmus eszméit.
1919 márciusában a pusztán ter-
melõszövetkezetet szervezett.
Ennek elnöke õ maga lett, he-

lyettesének pedig
a hét gyermekes Kõhalmi István
gazdatisztet választották. Alsó-
pél akkoriban is puszta volt Ud-
vari közelében, nem pedig önál-
ló község; rajta kívül számos ter-
melõszövetkezet mûködött a
megyében. Nem tudjuk, miért
éppen ennek a pusztának a ko-
rábbi vezetõit hurcolták el a kü-
lönítményesek; ebben minden-
esetre vélhetõleg felesleges tu-
datosságot keresni. Kõhalmit bi-
zonyára árulónak tarthatták,
amiért korábbi gazdatiszti
pozíciója után a kommün alatt a
szövetkezetben is tovább
folytatta munkáját.

Végezetül egy kis érdekesség,
ami a cikk ötletét adta: néhány
héttel ezelõtt Egyed Sándor hívta
fel a figyelmemet, hogy az adorjá-
ni erdõ szélén – már Regöly hatá-
rában, néhány méterre az erdõ
kerítésétõl és az új kerékpárúttól –
máig megtalálható a kivégzettek
emlékére állított emlékmû ma-
radványa, a rajta elhelyezett em-
léktáblának azonban csak a helye
látható. Az emlékmû állításának
idejérõl, eredeti formájáról nem
találtam adatokat. Kérem az olva-
sókat, ha van róla bármilyen in-
formációjuk, osszák meg velem és
a többi olvasóval!

Felhasznált irodalom: Haypál: Be-
szélgetés egy negyven év elõtti szövetke-
zetrõl. Tolna Megyei Népújság 1959.
ápr. 8. (IV. évf. 80. sz.); K. Balog János:
Értünk éltek, értünk haltak. [Szekszárd
1972, oldalszám nélkül]; K. Balog Já-
nos: Vádirat helyett (A fehérterror Tol-
na megyében). In: Tanulmányok Tolna
megye történetébõl 6 (1974) 184; Év-
századokon át. Tolna megye történeté-
nek olvasókönyve. III. Szerk. K. Balog
János. [Szekszárd 1990] 155.

K. Németh András

Egyházközségi hírek
Zarándoklat a nemzeti kegyhelyre

A zarándoklat vagy zarán-
dokút hagyományos út egy pa-
rancsolat teljesítésére, vagy egy
bizonyos, vallási jelentõségû
zarándokhely (kegyhely) felke-
resése érdekében. Szimbolikus
értelemben a zarándokút, az
engedelmesség kifejezése mo-
rális jelentõségû, és utal arra a
régi hitre, hogy a mindenek fe-
letti erõk bizonyos helyeken
kimondottan kifejtik erejüket.
(forrás: Wikipédia)

A tamási római katolikus
egyházközség zarándoklatot
hirdetett 2011. október 9-re, a
nemzeti kegyhelyre: Mátrave-
rebély-Szentkútra. A nagy tá-
volság miatt már vasárnap
reggel öt órától gyülekeztünk
a Kossuth téren, ahonnan fél
hat órakor egy különjáratú au-
tóbusszal elindultunk. Útköz-
ben imádkoztunk, szent éne-
keket énekeltünk, CD-rõl hall-
gattunk, a plébánosunk Hege-
dûs János és a hitoktató, Mol-
nárné Németh Ildikó vezetésé-
vel. Én felolvastam a kegyhely
történetét, legendáját. Mátrave-
rebély-Szentkút Salgótarjántól
délre 20 km-re található. A népi
hagyomány szerint 1091 vagy
1092-ben Szent László király lo-
va patája nyomából fakadt a mai
Szent kút forrása. 1095 és 1195
között történhetett az elsõ testi
gyógyulás, amikor a Szûzanya,
karján a kis Jézussal, megjelent
egy verebélyi néma pásztornak,
és a mai Szent Kút forrásvizével
meggyógyította. 1700-ban XI.

Kelemen pápa kivizsgáltatott
néhány Szentkúton történt cso-
dás gyógyulást, és azok valódi-
ságát elfogadta. Almásy János, a
jászok és a kunok fõkapitánya
Szentkúton nyert rendkívüli
gyógyulásáért hálából, Bellágh
Ádám Antal szentkúti remete
pap segítségével , 1758-tól
1763-ig felépítette a mai kegy-
templomot, és mellé a ferences
kolostort 1782. júl. 17-én VI. Pius
pápa a Boldogságos Szûz min-
den ünnepére, XI. Pius pápa pe-

dig az az év minden napjára tel-
jes búcsút engedélyezett Szent-
kútnak. 1970-ben Boldog VI. Pál
pápa a kegytemplomot “basilica
minor” (=kisbazilika) rangra
emelte. 2006-ban, a Nagybol-
dogasszony búcsún Erdõ Péter
bíboros, prímás ünnepélyesen
kihirdette Szentkút nemzeti
kegyhellyé válását.(forrás:inter-
net) Tíz órára érkeztünk Mátra-
verebély-Szentkútra. Tizenegy
óráig, a búcsúi szentmise kezde-
téig minden zarándoknak alkal-

ma volt a kegyhelyen, a temp-
lomban és környékén körülnéz-
ni, kegytárgyakat vásárolni és
csendesen imádkozva felkészül-
ni az ünnepi Szentmisére, vagy
akik teljes búcsút akartak nyer-
ni, azoknak a búcsú elnyerésé-
nek egyik feltételét sikerült telje-
síteniük a szent gyónással, az
ún. gyóntató udvarban, a temp-
lom jobb oldalánál. Itt tizenkét
gyóntatószék volt felállítva a za-
rándokok számára, ahol a római
katolikus papok, szerzetespa-

pok mellett, görög katolikus
papok is gyóntattak. Zarán-
doklatunknak két aktualitása
volt. Az egyik, hogy az egyik
legnagyobb Szûz Mária-ünne-
pen, a magyarok nagyasszo-
nya ünnepén, ott lehessünk a
nemzeti kegyhelyen, a másik,
hogy az ünnepi szent misét, a
beiktatott megyés püspö-
künk: dr. Udvardy György ce-
lebrálta (több pap részvételé-
vel mutatta be.) Ezen a szent-
misén a mi plébános urunk is

segédkezett. Ez a szent mise ál-
dozat bemutatása, a kegytemp-
lom baloldalán lévõ szabadtéri
oltárnál volt, ahol több ezres za-
rándok is elfért, az erre a célra
kialakított padokon. A szent mi-
se a templomból való ünnepé-
lyes -, a szabadtéri oltárig tartó,
a zarándok zászlók, a misézõ pa-
pok, a püspök úr, a népviseletbe
öltözött lányok kísérte Szûz Má-
ria-szobor, a kegykép, a minist-
ránsok átvonulásával kezdõ-
dött. A püspök úr a szent beszé-

dében kiemelte Szûz Mária alak-
ját és a napnak a jelentõségét. A
szent mise a több ezer jelenlévõ
körmenetével zárult, mely látvá-
nyában is rendkívüli és ünnepé-
lyes volt. Délután két órakor litá-
niával folytatódott az ünnep-
nap, addig, igaz csak rövid
idõnk volt , a “ batyus zarándok
ebéd ” elfogyasztására, a Szent-
kút vízének megkóstolására és
az esetleg elfelejtett búcsúi aján-
dékok és kegytárgyak megvá-
sárlására. A litánia végén lettek
a kegyszerek megáldva, és ek-
kor kaptuk meg az elbocsátó ál-
dást. Három órakor indultunk

haza Tamásiba. Visszafele szin-
tén imádkoztunk és a szép nap-
ról beszélgettünk, mely nappal
nem csak az emlékekben, de a
lelkiekben is gazdagok lettünk.
Tamásiba hét órára értünk haza,
ahol a hozzátartozókon kívül a
helyettesítõ fõtisztelendõ pap és
a kántor úr is várta a megérkezõ
zarándokokat.

Kép és szöveg:
Koppán Endre Ferenc az egyház-

község világi elnöke

Unum lelkiségi nap
Lengyel-magyar évezredes barátság újabb megerõsítése és

mélyítése lelkiségi kapcsolaton keresztül. Nemzeti ünnepün-
kön, október 23-án a Tamási Római Katolikus Egyházközség a
plébánián és a templomban UNUM LELKISÉGI NAPOT tar-
tott. A boldoggá avatására váró, tamási születésû Mester Mar-
git Mária által 1938-ban alapított

UNUM SANCTISSIMAE
TRINITATIS Apostoli Élet Társa-
ságtól jött vendégekkel együtt ér-
kezett hozzánk a krakkói Szt. Ist-
ván vértanúról elnevezett Plébá-
nia Templom küldöttsége is: A.
Waksmansky prelátus- plébános
úr és a magyar nagyszülõvel
büszkélkedõ Mátyás atya is.

Az ünnepi szent mise 11 óra-
kor kezdõdött. Az ’56-s eseményekrõl való megemlékezés után,
Hegedûs János plébános üdvözlõ szavai után Horváth Irma ve-
zette óvodások Pillangó csoportja, népviseletes öltözetben kö-
szöntötték az UNUM-s és a lengyel vendégeket. Waskmansky
atya a szentbeszédében kiemelte a nap és az általuk ismert és tisz-
telt Mester Margit Mária lelkiségének jelentõségét, az egész világ-
ra kiterjedõ szeretet egységét, melyet Margit anya azzal fejezett ki
a legjobban ,hogy az íróasztalánál és magánál is mindig tartott
egy földgömböt. Kitért arra is, hogy a tamásiak milyen büszkék
lehetnek egy ilyen nagyszerû alakra, aki a templomunkban álló
márvány keresztelõ kútnál lett Isten gyermeke. A plébánián kö-
tetlen beszélgetéssel és vendéglátással (tamási hívek jóvoltából)
folytatódott a lelkiségi nap, melyre minden érdeklõdõt szeretettel
vártunk. Az asztalokon nem csak a segítõ tamásiak süteményei,
de a lengyelek által egy nagy fémdobozban a Pápa szívének neve-
zett, híres krakkói mézes-bábos dinasztia ma élõ tagjai által készí-
tett, csokoládés mézes sütemények is voltak.

A vendégek megebédeltetése az erdõgazdaság éttermében tör-
tént. Rövid beszédet mondtam a barátságunkról, a forradalom
lengyel és –magyar kapcsolatáról. Ima és jó étvágyat kívánva

nekiláttunk a nagyon finom ebédnek. Ebéd után a tervezett
programtól eltérõen, de a naphoz kapcsolódóan, a lengyelek le-
vetítették a két nyelven készült, 56-s dokumentum filmet

Romek Strzalkowski poznani és Mansfeld Péter budapesti hõs
ifjak (gyerekek) lelövésének, ill. kivégzésének elõzményeirõl, az
akkori történésekrõl szóló filmet.

Nehéz volt egy ilyen, megrázó film után megkezdeni a beszél-
getést, ezért az irgalmasság rózsafüzérének elimádkozásával,
majd az ajándékok átadásával, ismételt jó ízû beszélgetéssel foly-
tattuk a búcsúzásig.

Koppán Endre Ferenc az egyházközség világi elnöke
A fotót: Dr. Takács Gyula készítette

A minõségi életért
Egészségügyi oktató, felvilágosító programra hívta a nyugdíja-

sokat a Nyugdíjas Klubok és Idõsek „Életet az Éveknek” Orszá-
gos Szövetsége és a Richter Gedeon gyógyszercég. Az összejöve-
telre a Városi Mûvelõdési Központban került sor október 20-án.

A 2008-ban indított program célja, hogy az idõskorú lakosság
figyelmét ráirányítsa arra, hogy az egészség érték, amelynek
megõrzéséért mindenki sokat tehet. Az idõsebb generáció öngon-
doskodásának hiánya, korábbi egészségtelen életvitele, egész-
ségügyi ismereteinek hiánya jelentõsen ronthatja az ötven év fe-
lettiek életminõségét. Ezért lényeges az idõskorúak egészségügyi
tájékozottságának bõvítése és a prevenciós gondolkodás népsze-
rûsítése érdekében tett minden erõfeszítés, amelyben mind a Szö-
vetség, mind a Richter aktív szerepet vállal. Fontosnak tartják
hangsúlyozni azt is, hogy a nyugdíjasok egészségügyi ismeretei-
nek bõvítése a jövõ nemzedékének nevelésére is hatással lehet. A
nagyszülõk ezúton megszerzett egészségügyi ismereteiket
nemcsak saját, hanem családjuk, gyerekeik, unokáik érdekében is
kamatoztatni tudják.

Az egészségügyi elõadások mellett a nyugdíjas klubok között
megyei szinten egészségügyi felvilágosító vetélkedõket is szer-
veznek évek óta. Idén az Alzheimer-kór, valamint szív- és érrend-
szeri betegségek témában mérhetik össze tudásukat.

A témával kapcsolatban hangzott el „Egyszerû feledékenység?
Vagy több? Tények az Alzheimer-betegségrõl.” címmel Dr. Fehér
Gergelynek, a Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika or-
vosának nagyon szemléletes elõadása. A rendezvényen megje-
lent tamási és környékbeli nyugdíjasok szakorvosoktól hallhat-
tak még szív és érrendszeri, urológiai és gyógytorna témákról.
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Szüreti mulatság
Hagyományteremtõ szándékkal elevenítették fel a régi idõk õszi ünnepét

A régi idõk legfõbb õszi ün-
nepét, a szüreti mulatságot ele-
venítették fel október 8-án a
Tamásiért Egyesület szervezé-
sében.

Délelõtt a lovas ügyességi ver-
seny és kispályás labdarúgó
mérkõzések zajlottak. Az ebédet
követõen lovasok vezetésével,
feldíszített hintókon, kocsikon,
mezõgazdasági gépeken, illetve
sokan gyalog vonultak fel a
Sprint együttes zenés kíséreté-
ben a pályától a Penny parkoló-
ig, majd onnét a Kossuth térig és
vissza. Mindként helyszínen
tánccsoportok, énekkarok adtak
mûsort.

A rendezvény délután és este
ismét a lovas pályán folytató-
dott, a Tamási Koncert-fúvósze-
nekar koncertezett, majd fellé-
pett a Jacky és a Hamuba sült

pogácsa együttes, valamint a he-
lyi és a környékbeli kultúrcso-
portok is. A szüreti mulatság a
Blokk zenekar utcabáljával ért
véget.

Ki volt dr. Dencz Ákos?
A Tamásival kapcsolatos, s az 1927-36 közötti

években keletkezett dokumentumokban gyak-
ran találkozunk dr. Dencz Ákos nevével. Öt év-
vel ezelõtt emléktáblát avattak a hajdani ország-
gyûlési képviselõ, Tamási díszpolgára tiszteleté-
re. A kései utókor azonban ma már keveset tud
róla. A címben feltett kérdésre a Könnyû László
Városi Könyvtár „Tamási tabló” címû könyvé-
ben megtaláljuk a választ.

Dencz Ákos (Kézdivásárhely) dr.
Közgazdász, író, országgyûlési képviselõ
Szamosújvár, 1876. január 4. – Budapest, 1963. október 25.
Szülei: Dencz József, Malkievich Ilona. Nevelõapja Damokos Árpád (ta-
mási postamester). Nõs, felesége Kelemen Zsuzsanna. Gyermekei: Adri-
enne, Ákos, Zsuzsanna.

Elemi iskoláit részben Bánfihunyadon, részben Tamásiban vé-
gezte. A kiskunhalasi Református Gimnázium elvégzése után
1900-ban államtudományi doktorátust szerzett. 1894 novemberé-
ben lépett Budapesten a Posta Takarékpénztár szolgálatába, és
onnan is ment nyugdíjba 32 évi szolgálat után. 1906-ban fogalma-
zó, 1917-ben titkár, 1920-ban fõfelügyelõ, 1921-ben igazgatóhe-
lyettes, 1922-ben pedig miniszteri tanácsos és helyettes vezér-
igazgató lett. Mint állami fõtisztviselõ természetesen az aktív po-
litikai életben nem szerepelhetett, de azért részt vett minden je-
lentõs politikai hátterû társadalmi mozgalomban, így a tamási el-
lenforradalomban, valamint a budapesti keresztény nemzeti irá-
nyú szervezkedésben is. Az 1920-as és 1922-es választások alkal-
mával Buda egyik szavazókerületének volt a választási elnöke.
1922 óta rendes tanára a postatiszt- képzõ tanfolyamnak, és szá-
mos esetben delegálta a magyar királyi közoktatásügyi miniszter
érettségi biztosnak felsõkereskedelmi iskolákhoz. Amikor
1926-ban a tamási kerületben egységpárti programmal fellépett
mint országgyûlési képviselõjelölt, 4859 szavazati többséggel
gyõzött ellenfelével szemben, ami a legjobb fokmérõje kerülete
bizalmának. 9 évig volt országgyûlési képviselõ. Tamásiban szá-
mos közterület építése, fejlesztések, rendezvények szervezése
kapcsolódik nevéhez ( új községháza, adóhivatal, iskola, henye-
völgyi iskola, járásbíróság, társaskör székházának építése, a Kop-
pány medrének tisztítása, szabályozása, 1928-ban nagyszabású
kiállítás a közösségi öntudat és a kultúra emeléséért, stb.).
Hosszabb tanulmányutakat tett Német-, Francia- és Olaszország-
ban, továbbá Ausztriában és a balkáni államokban. 1909-1925 kö-
zött agrárius érdekeket képviselõ közgazdasági és pénzügyi cik-
keket írt, amelyek különbözõ regionális és országos lapokban je-
lentek meg.

Díjak, kitüntetések: II. osztályú Polgári hadi érdemkereszt és Koro-
nás arany érdemkereszt (1917-1918) a hadikölcsönök körüli kivá-
ló munkásságáért Signum laudis kitüntetést (1926) a Posta Taka-
rékpénztárnál eltöltött 33 évi kiváló munkásságáért.
Az ipari miniszter köszönete és elismerése az országos ipari- és
kereskedelmi oktatásban kifejtett értékes munkásságáért.
Tamásin kívül még díszpolgára volt a következõ településeknek:
Nagykónyi, Pincehely, Bedeg, Nagyszokoly, Tengõd, Magyar-
kér, Magyarkeszi.
Világ igaza kitüntetést (1997) dr. Halmos Györgyné és fia meg-
mentéséért.
Fõbb mûvei:
A német birodalom új chequerendszere.(Bp. 1903)
Pénzintézeti törvénytár I-III. ( Bp; 1910)
A postatakarékpénztári szolgálat vezérfonala. (Bp.1923, 1927)
Források: Tolnamegyei fejek: Tolnavármegye tíz évvel Trianon
után. (szerk:. Hirn László, Bp; 1930)
Új magyar életrajzi lexikon. (fõszerk.: Markó László, Bp., 2001)

A kalendárium folytatódik
Gõzerõvel folynak az idei kiadvány munkálatai

Tamásiban és néhány kör-
nyezõ településen megszokhat-
ták az olvasók, hogy, ha eljön
december eleje, közepe, akkor
Sógorka Péter és Örményi Já-
nos szerkesztésében megjele-
nik egy kalendárium. Vajon
így lesz-e idén is?

– A reményeink szerint igen,
hisz az anyagok 2/3-a már elkészült,
néhányon az utolsó simításokat vé-
gezzük, de természetesen vannak
olyanok, amelyek még megírásra
várnak. Ez számunkra mindig iz-
galmas idõszak, hisz nagyon soksze-
replõs az idei könyv, nehéz idõpon-
tokat egyeztetni, másrészt a nyom-
dai leadási határidõ is szorít ben-
nünket, de megleszünk vele - adja
meg a választ Sógorka Péter.

• Bár egy könyv tartalmát
nem ajánlatos elmondani, de az
olvasókat leginkább az érdekli,
hogy ki és mi lesz benne?

– Mivel a kalendárium „mûfa-
ja” nem krimi, így nem kell elárul-
nunk a gyilkost. Azt viszont el-
mondhatjuk, hogy ismét sok,
hosszabb, rövidebb írást kívánunk
benne elhelyezni. Lesznek állandó
szereplõk és témák, de természete-
sen mindig valami újat mondva.
Másrészt igyekszünk évrõl évre új
témákat felkutatni. Ezek közül ki-
emelném a dr. Mózes Györggyel
készült beszélgetést, amelybõl ki-
derül, hogy milyen feltételeknek
kellett eleget tenni a nagyközség-
nek ahhoz, hogy 1984. január 1-jé-
tõl Tamási viselhesse a városi ran-
got. – vette át a szót Örményi János

• A könyv mindig bõvelke-
dik helytörténeti érdekessé-

gekben, neves szakértõk cik-
keztek korábban e témakör-
ben. Maradt-e még anyaguk a
számotokra?

– Nagy öröm és talán elisme-
rés számunkra, hogy e könnyed
mûfajúnak tartott kalendáriu-
munkat minden évben megtisz-
telik írásaikkal az adott témában
tudós szakemberek. Így idén is
elküldte már írását dr. Torma
István régész, dr. Balázs Kovács
Sándor néprajzkutató, s napok-
ban várjuk dr. K. Németh And-
rás régész-muzeológus cikkét is.
Továbbra is szívesen helyt
adunk visszaemlékezéseknek,
így Kimmel István paraszti múl-
tat felelevenítõ gondolatainak,
illetve Hegedüs Gyulára emlé-
kezve egy levéltári pályázatá-
ból, amely a tamási téglagyár-
tásról szól, szemezgetünk.

• Milyen kép lesz a borítón?
– Ez minden évben komoly fejtö-

rést okoz, de idén gyorsan eldõlt, hogy
az új termálfürdõ lesz rajta, hisz en-
nek átadása Tamási és a kistérség
egyik legjelentõsebb eseménye volt. A
fotót közösen kívánjuk kiválasztani a
fürdõvezetéssel, s természetesen közö-
sen cikket is írtunk róla.

• Tamásin kívül mely tele-
pülések szerepelnek még a
könyvben?

– Erre még nem tudunk pontos
választ adni. Az idén ez okozta szá-
munkra a legnagyobb gondot, a pol-
gármester hölgyekkel és urakkal el-
foglaltságuk miatt csak többszöri
próbálkozásunk után sikerült alkal-
mas idõpontot és helyet találnunk a
beszélgetésre. Néhányukkal ez még
hátra van. Az már biztos, hogy Fel-

sõnyék, Magyarkeszi, Pári, Regöly,
Szakály és Újireg „fellépõ”, de nem
mondunk le Iregszemcse, Nagykó-
nyi, Nagyszokoly, Ozora és Pince-
hely szereplésérõl sem. Sõt szeret-
nénk, ha Kisszékely újra visszatérne.

• Mikortól és hol lehet majd
kapni a Tamási Kalendárium
2012-t?

– A reményeink szerint ezút-
tal is a Mikulás hozza. December
9-re tûztük ki a szintén már ha-
gyományosnak számító könyv-
bemutatót a Könnyü László Vá-
rosi Könyvtárban, amelyre min-
dig meghívjuk a könyv közre-
mûködõit, szereplõit, s támoga-
tóit. Ezen az ünnepélyes alkal-
mon köszönjük meg mindenki-
nek, hogy segítették létrehozni
az újabb, immáron a 8. könyvet.
Aztán a következõ napokban
már a megszokott helyeken, For-
mula papírbolt, Amon Ré köny-
vesbolt, valamint a Postán kap-
ható lesz. Nagyon bízunk abban,
hogy Tamási Kalendárium
2012-ben sok érdekes és hasznos
olvasni valót találnak a kedves
Olvasók. Az is öröm számunkra,
amikor arról hallunk, hogy aján-
dékba is vásároltak belõle az in-
nét elszármazottaknak. Várjuk a
visszajelzéseket, az új témaötle-
teket, hisz a lendületünk még
tart, s már most tervezzük a
2013-t, amelynek az elõkészüle-
teit már januárban megtesszük.

• Köszönöm a kalendáriumi
elõzetest. Jó munkát a mielõbbi
befejezéséhez!

Sz. Reni

Válás
Tisztelt Olvasó!
A helyi politikai szervezeteknek lehetõségük van a Tamási Táj-

ban megnyilvánulni, ezért szeretném röviden bemutatni Önök-
nek Magyarország legújabb pártját, a Demokratikus Koalíciót.
Egy éve alakult a Demokratikus Koalíció Platform, melynek el-
sõdleges célja az MSZP megújítása volt. A pártreform érdekében
a platform több területen mondta el véleményét, és dolgozott ak-
tívan a cél érdekében. Ilyen volt a pártszavazás, a parlamenti kép-
viselõi mandátumok felajánlása, a párt ideológiai anyagának
konstruktív véleményezése. Törekvéseink tekintetében sajnos
nem léptünk elõre, sõt zárt ajtókat találtunk. Ezalatt több konflik-
tus is keletkezett, így Kovács László már a platform feloszlatását,
Horváth Csaba Gyurcsány Ferenc kizárását vetette fel, az orszá-
gos választmány pedig jelezte: akkor tartják meg a szolidaritást,
saját volt elnökük mellett a koncepciós per esetében, ha csendben
marad. A baloldal jövõje érdekében, ezért most kellett megalakí-
tani az új pártot. A gyökereink baloldaliak, de nem vagyunk az
MSZP utódpártja. A Demokratikus Koalíció nyugatos polgári ér-
tékrendet képviselõ, középre nyitott, baloldali párt. Szolidárisak
vagyunk a szegényekkel, támogatjuk a munkavállalókat, a gaz-
daságban tiszteljük a versenyt, a vállalkozás szabadságát. Küz-
dünk a jogállam helyreállításáért, a sajtó, az oktatás és kultúra
szabadságáért. Az Orbán-rendszer ellenzéke vagyunk. Az orbáni
világgal nincs semmiféle kompromisszum: sem országos, sem
helyi politikában. Ezen a síkon szeretnék én is tevékenykedni.
Mindenkit várok, aki hite, politikai meggyõzõdése okán egy új
kihíváshoz szeretne csatlakozni. Jelenleg már több mint 100 helyi
szervezetünk és 6000 tagunk van. Belépéssel , egyéb
információkkal kapcsolatban, állok rendelkezésre és kövessék
facebook csoportjainkat is!

Horváth Gábor, Demokratikus Koalíció Tamási
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Együtt könnyebb
Aranyerdõ Tagóvoda, SÜNI csoport

Óvodánk régi épületében fel-
újítási munkálatok kezdõdtek
2011 augusztusában. Sor került
a nyílászárók cseréjére és az
épület külsõ szigetelésére.

Csoportunkat, 2011. szeptem-
ber utolsó hetében vehettük újra
birtokunkba. Gyermekeink na-
gyon örültek, mikor megpillant-
hatták a nemcsak kívülrõl, ha-
nem belülrõl is „felújított” cso-
portszobát. „Milyen szép, mi-
lyen új itt minden”. Ilyen és eh-
hez hasonló boldog szavak,
mondatok hangzottak el, miköz-
ben arcukról sugárzott a jókedv
és az elégedettség.

De hát kik tették ilyen varázs-
latossá csoportszobánkat, ahol a
mindennapjainkat éljük? Nem
mások, mint maguk a szülõk.
Csoportunk szülõi munkakö-

zösségének egyik tagja, Sándor
Anett kezdeményezte ezt a
példaértékû összefogást.

Csoportunk helyiségeinek
megújulását a szülõk önzetlen
munkája tette széppé. Köszöne-
tünket fejezzük ki a takarítási
munkálatokért: Sándor Anettnek,
Takács Szilviának, Sziliné Fellin-
ger Anitának, Horváthné László

Csillának, Ferenczy Lászlónénak.
Köszönet Olesnyák Lászlónak,
aki lambériázási munkálatokat
végzett és Olesnyákné Wekler
Margitnak, aki a lambériázott fe-
lületet lelakkozta.

A csoportszoba polcai is felújí-
tásra kerültek, köszönjük Sziliné
Fellinger Anitának. Az eszközök
rögzítéséért Keszler Szabolcs-
nak mondunk köszönetet.

A mosdóhelyiségben elhelye-
zett folyékony szappantartókért
és a meleg vizes bojlerünkre rá-
kötött zuhany-csaptelep szerelé-
si munkálatait Kökönyei Róbert-
nek köszönjük. Somogyiné Re-
ich Zsuzsa zsákokat varrt a vál-
tóruhák számára, függönyöket a
megújult ablakokra, ajtóra,
köszönjük.

Csuti Klára
Weil Péterné Szirmai Mária

Miért Waldorf?
Nagy lelkesedéssel olvastam a waldorf jellegû nevelésrõl, óvo-

dákról, iskolákról három évvel ezelõtt, amikor kisfiam még a kú-
szás-mászást gyakorolta…

Szinte az elsõ benyomá-
som volt, hogy ez az a világ
és légkör, amit gyerekként
magamnak is mindig sze-
rettem volna. Emberként
kezelik a gyerekeket, mert
embereket szeretnének be-
lõlük nevelni, méghozzá
önállóan és szabadon gon-
dolkodó egyéniségeket.
Amiben tehetségesek, az-
zal a képességükkel szár-
nyalhatnak, amiben kevés-
bé, azt pedig saját tempó-

jukban, erõltetés és romboló kudarcélmények nélkül fejleszthetik.
Szabad teret adnak a kicsik kreativitásának, az elképzeléstõl a meg-
valósításig, hogy egészében láthassák a folyamatokat. Harmóniát
sugárzó környezetben, természetes anyagokkal körülvéve, szeretet-
teljes légkörben tudhatom „kis kincsemet” mindennapjaiban, s
biztos vagyok benne, hogy úgy fog visszaemlékezni ezekre az
évekre, mint élete boldog idõszakára.

Szívbõl remélem, hogy mire eléri azt a kort, hasonló jellegû iskola
is várni fogja õt és társait a folytatásra… De ne csak reméljük, hanem
gondolkodjunk azon, mit tehetnénk érte, hogy ez tényleg így le-
gyen! Mi lehet az út az elképzeléstõl a megvalósításig…? És ugye, itt
szinte észrevétlenül, a mi fejünkben is megjelenik a Waldorf-mag
csírája. Máris tanultunk valamit gyermekeinken keresztül! Feleme-
lõ és megható érzés, igaz?

Dr. Olmann Anasztázia

Simon vára dobozból
Szeptember 28-án reggel 8

órakor keltek útra volán busz
tavolsági járatát igénybe véve a
Pillangó Csoportba járó gyer-
mekek Simontornyára.

A várban múzeumpedagógiai
foglalkozás keretében, melyet
Klári néni vezetett felépítették
Simon várát, várfalat, várárkot
készítettek. Építõanyagként pa-
pírdobozokat, selyemkendõket
alkalmaztak, majd a „várúr”
meghívásának eleget téve tánc-
mulatságon vettek részt, ahol
közösen játszották el a Hej vára,
vára és a Járom az új váramat
kezdetû körjátékot. A foglalko-
zást tárlatvezetés követte, majd
a vár udvarán két „hadsereget”
alkotva kezdetét vette az „ágyú-
golyó támadás” zoknilabdákkal.
A programokat követõen jól
esett az otthonról hozott pogá-
csa, szendvics, alma, melyet a

város centrumban lévõ parkban
fogyasztottak el a gyerekek. A
buszmegálló közeli játszótér
kíváló várakozó helynek
bizonyult a visszaút kezdetéig a
28 Pillangónak. Élményeinket
napokon keresztül játszottuk
még a tamási óvogában.

Köszönjük szépen a Gemenc
Volán dolgozóinak, buszsofõrje-
inek, a Simontornyai vár vezetõ-
jének, K. Németh Andrásnak a
csodálatos napot.

A gemenci erdõ csodái
A Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központja jóvoltából október

18-án a TONIEPSZ Würtz Ádám Általános Iskola 1.a és 4.a osztá-
lya részt vehetett a XV. Erdõk Hete rendezvényén, Pörbölyön.

Megismerked-
tünk az erdészet
és vadgazdálko-
dás eszközeivel,
megfigyeltük az
ártéri erdõ állat-
és növényvilá-
gát, élõben lát-
tuk Gemenc vi-
lághírû nagy-
vadját, a gím-
szarvast. Utaz-
tunk az erdei kis-
vasúttal, túráz-
tunk az ártéri er-
dõben, megnéz-
tük a halászati
kiállítást, kéz-
mûves foglalkozásokon vettünk részt. Nagyon jól éreztük magun-
kat, íme néhány vélemény:

Nekem a vadgazdálkodási múzeum tetszett a legjobban, régi er-
dészeti szerszámok, kitömött állatok, sok rovar, bogár! Nagyon sze-
retnék még egyszer eljutni oda! Kõmûves László 4.a

Még a gímszarvas agancsainak a részeit is elmondta nekünk az er-
dész bácsi! Steiner Levente 4.a

Érdemes volt elmenni, sok okosságot hallottam az ártéri erdõrõl,
az állatokról, növényekrõl, az itt folyó régi munkákról. Ajánlom,
hogy mindenki jusson el ide Pörbölyre, a gemenci erdõbe! Oszbach
Martin, Huzlinger Zsófia 4.a

Megtudtam, hogy az aranysakál hogyan került a gemenci erdõbe,
hogy nagyon kártékony, hogy mit tesznek ellene a vadvédelem mi-
att, és hogy Iregszemcse környékén van a legtöbb belõle. Orsós Ri-
chárd 4.a

Én nagyon jól éreztem magam! A kalapos erdész bácsi rengeteg jó
és számomra új dolgot mesélt. Tóth Kármen 4.a

Nekem a kisvasút tetszett. A meleg kocsiból láttuk a szép erdei tá-
jat, õzeket, vaddisznókat, gímszarvast. Szép nagy fákat, feketediót,
magyar kõrist, zöld juhart. Csikós Jusztina 4.a

Matekosok sikere
Komoly felkészülés elõzte

meg a megyei matematika
versenyt, amelynek meglett
az eredménye, hiszen tanu-
lóink az erõs mezõnyben
szép sikert értek el.

A bonyhádi megyei Bólyai
matematika csoport verseny
II. helyezettjei: balról: Nagy
Károly, Almási Janka, Keppel
Zita, Balázs Dominik 6.b osz-
tályosok Felkészítõjük Mis-
kolczi Zoltán (TONIEPSZ
Würtz Ált.Isk.).

Vályi hírek
Projektmunka barátok között

2011. május elsõ felében 10 né-
met diák és 2 kísérõ érkezett is-
kolánkba egy a bio/öko gazdál-
kodásról szóló Comenius projekt
keretében. A Tempus Közalapít-
vány támogatásával 2011 októbe-
rében folytatódott a munka Né-
metországban, Wurzenben.

A feladat az volt, hogy a né-
met és a magyar helyzetet feltér-
képezzük, kiemelve a két ország
biogazdálkodása közötti kü-
lönbségeket. A közös munka
eredményét DVD formájában
kell bemutatni.

A tizenegy, Németországban
töltött nap nemcsak a munkáról
szólt, a szórakozás sem szorult
háttérbe. Fiataljaink életre szóló
élményeket gyûjtöttek, igazi ba-
rátságok is szövõdtek. Erõsítette
ezt, hogy a német fiatalok is be-
költöztek a kollégiumba arra az
idõre, amíg mi ott laktunk. A
projektmunka már a reggelik el-
készítésében megmutatkozott,
néha felváltva, néha közösen
kezdtük a napot. A vacsora is
hasonlóan zajlott. A munka-
nyelv a német volt, a diákjaink
nyelvi kompetenciája is fejlõ-
dött, köszönhetõen a szabad-
idõs tevékenységeknek, illetve a
munka utáni közös programok-
nak. Német vendéglátóink jó-
voltából lehetõségünk volt bete-
kinteni az ottani iskolai életbe,
Dehnitzben megnéztünk egy

tejüzemet, saját kezûleg készít-
hettünk bio anyagokból kenye-
ret, megkóstoltunk helyi specia-
litásokat, ízesített bio tejitalt, he-
lyi készítésû túrót, héjában fõtt
burgonyát. Elutaztunk Torgau-
ba, ahol gyönyörködhettünk
Németország egyetlen korai re-
neszánsz korból fennmaradt
kastélyában. A hétvégén Köl-
litschben vendégei voltunk a he-
lyi tangazdaságnak, ahol szá-
munkra hihetetlen körülmé-
nyek között, ultramodern gé-
pek, technika, képzési feltételek
segítségével képzik a jövõ agrár-
szakembereit. Meissen városá-
ban ellátogattunk a híres porce-
lánmúzeumba, egy bemutató
keretében végignéztük a porce-
lángyártás folyamatát. A hétfõi
vacsoránk (chilis bab) nagy si-
kert aratott. A receptet többen is
elkérték. Riesában meglátogat-
tuk a nagyhírû tésztagyárat,
mely egyedülálló Németország-
ban. A gyárlátogatást egy ott
dolgozó idegenvezetõ elõadása
elõzte meg, majd megtekintet-
tük a gyártás folyamatát, ezután
ebédként a helyben gyártott
tésztakülönlegességeket kóstol-
tuk meg, és aki akart a gyár bolt-
jában vásárolhatott speciális
tésztákat, teákat, édességeket, és
a tálaláshoz használható edé-
nyeket, dísztárgyakat. A szállá-
sunkon szerda délután a fiata-

lok aktív közremûködésével ké-
szült egy helyi ételkülönlegesség
kizárólag bio alapanyagokból
(Kartoffelpuffer mit Apfelmuß).
A munkával járó stresszt a wur-
zeni Berufliches Schulzentrum
tornatermében vezethettük le,
ahol alkalmunk nyílt megmutat-
ni sportbéli tehetségünket röp-
labdamérkõzés keretében ve-
gyes csapatokat alkotva. Utolsó
kint töltött napunk délelõttjén
felkerestünk egy teljesen bio mó-
don gazdálkodó családot. Miu-
tán egy prezentáció keretében
érdekes elõadást hallottunk a
farm történetérõl , a bio
módszerekrõl, felkerestük a
helyszíneket is (szántó,
marhalegelõ, lovak). A délutánt
különbözõ csoportokban
töltöttük, volt, aki vásárolni
ment Lipcsébe, mások egy
élményfürdõben töltöttek
valóban élménydús órákat,
akinek pedig a közös fõzéshez
volt kedve, a szállásunkon Gutai
tanár úr vezetésével igazi
magyaros sertéspörköltet
varázsolhatott, ami igen gyorsan
elfogyott.

Az utolsó napok során megmu-
tatkoztak a honvágy jelei, ami ért-
hetõ, mivel diákjaink többsége
még nem járt külföldön, és ilyen
sok idõt nem töltöttek szeretteik-
tõl, barátaiktól távol.

Végvári Franciska - Perlaki Béla

Köszönet
Nagyon gyakran fordulnak hozzánk a Kedves Olvasók azzal

a kéréssel, hogy személyes köszönetet mondhassanak a Tamási
Tájban személyeknek, intézményeknek segítségükért, lelkiis-
meretes munkájukért, emberségükért, becsületességükért.

Eddig és a jövõben is elzárkózunk a közzétételtõl, pedig a roha-
nó és egyre személytelenebbé váló világunkban a véleményünk
szerint megérdemelnék, hogy mások is tudomást szerezzenek ki-
vételes tetteikrõl. Az ok a korlátozott terjedelem, s a havi egyszeri
megjelenésbe nagyon sok helyi, közérdekû információt kell besû-
rítenünk. Ezért kérjük Olvasóink megértését, s javasoljuk szá-
mukra, hogy a város hirdetési újságjában adják közre
köszönetnyilvánításukat.

szerkesztõk
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November 10. 13.00
KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS

1.a. osztály részére manócska készítés
November 12. 8.00

SAKK VERSENY
November 14. 14.00

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
2.b. osztály részére quilling virág készítés

November 14. 19.00
SZÍNHÁZBÉRLET 2. ELÕADÁSA

Beaumarchais:
FIGARÓ HÁZASSÁGA

avagy egy õrült nap története
vígjáték 2 részben a Bánfalvy Stúdió elõadásában

November 15. 11.00
KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
2.a. osztály részére quilling virág készítés

November 16. 15.00
MIKOR GULYÁSBOJTÁR VOLTAM…

foglalkozás a 4.c. osztály részére
November 17. 14.00

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
2. c. osztály részére quilling virág készítés
November 18. 14.00 Gyermek mozi

HUPIKÉK TÖRPIKÉK
Jegyár: 350 Ft

November 21. 14.00
KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
2. d. osztály részére quilling virág készítés

MÁRTON NAPI NÉPSZOKÁSOK
foglalkozás a 3.a. osztály részére

November 22. 11.00
MIKOR GULYÁSBOJTÁR VOLTAM…

foglalkozás a 4.d. osztály részére
14.00 KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
a Gimnázium napköziseinek bõr karkötõ készítés

November 23. 10.00
MIKOR GULYÁSBOJTÁR VOLTAM…

foglalkozás a 4.a. osztály részére
14.30 KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS

16. napközis csoportnak bõr karkötõ készítés
November 23. 19.00 Mozi

COWBOYOK ÉS ÛRLÉNYEK
November 24. 14.30

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
19. napközis csoportnak bõr karkötõ készítés

November 25. 10.00
Csipike gyermekszínházi bérlet 2. elõadása

MAZSOLA ÉS TÁDÉ
Ametiszt bábház elõadása

Alkalmankénti jegyár: 700 Ft
November 28. 19.00

Ifjúsági színházbérlet 1. elõadása
VALAHOL EURÓPÁBAN

Bérlet ára diákoknak iskolai szervezésben: 3.000-Ft
Alkalmankénti jegyár: diákoknak 1.800 Ft, felnõtteknek 2.300 Ft

November 29. 14.00
MÁRTON-NAPI NÉPSZOKÁSOK

foglalkozás a 3.c. osztály részére
November 29. 14.00

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
a Gimnázium kollégistáinak bõr karkötõ készítés

November 30. 13.00
MIKOR GULYÁSBOJTÁR VOLTAM…

foglalkozás 4.e. osztály részére

KIÁLLÍTÁSOK
November 23-tól december 18-ig

a TAMÁSI GALÉRIÁBAN Tamási, Szabadság u. 29/2.
(Kultúrák Háza, a volt Bíróság udvarán)

KÖNYVNÉ SZABÓ ÉVA BÕRMÛVES NÉPI
IPARMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

Megnyitó: november 23. 16.30 óra
A kiállítást megnyitja: Ódor János Gábor

a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója
Közremûködik: Fenyvesi Istvánné székely mesemondó
A kiállítás megtekinthetõ: naponta 14.00-18.00 óráig. Hétfõ szünnap.

November 7-tõl november 26-ig
a mûvelõdési központban

ÓVODÁSOK MÁRTON NAPI ÜNNEPSÉGE
FOTÓKIÁLLÍTÁS

Megtekinthetõ az intézmény nyitva tartási idejében.
November 14-tõl december 9-ig

a mûvelõdési központban
„HANGULATOK” A TONIEPSZ LAJTHA

LÁSZLÓ MÛVÉSZETI ISKOLA TANULÓINAK
BEMUTATÓJA

Megtekinthetõ az intézmény nyitva tartási idejében.

TAMÁSI VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

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

Súlyemelés
Szeptember 15-16-án rendezték meg a kecskeméti Messzi Ist-

ván Sportcsarnokban a súlyemelõk idei Felnõtt Országos Baj-
nokságát. A Tamási súlyemelõ versenyzõink a 62 kilós súlycso-
portban értek el helyezéseket.

Eredmények: 62 kg: 4. hely Hetényi György (17 éves, ifjúsági),
180 kilós összetett eredménnyel.
6. hely Orsós István (15 éves,
serdülõ), 165 kilóval.

Október 22-én , Pécsett ren-
dezték meg a Dél- Dunántúl
Területi Bajnokságát. A tamási
versenyzõk szép egyéni ered-
ményeket, öt elsõ és két máso-
dik helyezést értek el.

Fiú korcsoport 40 kg: I.
ORSÓS RICHÁRD, II. ORSÓS
ISTVÁN Serdülõ korcsoport: 56
kg: I. BARTUCZ MÁTÉ 90 kg (40+50), 62 kg: I. ORSÓS
ISTVÁN 180 (80+100). 69 kg: I. NÉMETH DÁNIEL 100 kg
(45+55). Juniorkorcsoport: +105 kg: I. SZÛCS DÁVID 220 kg
(98+122). II. LENDVAI SZILÁRD 177 kg (80+97).

Bachmann Béla

Anyakönyv
Októberben házasságot kötöttek
AmbrusErika–SzántóZoltán
Sok boldogságot az ifjú párnak!

Szeptember és október hónap-
ban elhunytak

Sándor Lajosné Brhlik
Anna Julianna

Varga Ferencné Németh
Mária

Tilesch Péter József
Részvétünk az elhunytak hoz-

zátartozóinak!
Bencze Gyöngyi

anyakönyvvezetõ

Labdarúgás
Tamási 2009 FC októberi eredmények

2011.10.08. Szombat
Tamási 2009 FC - Kölesd SE 3-1(2-1)
Gólszerzõk: Pintér A. 2 Juhász I., ill. Dudás G.

2011.10.16. Vasárnap
Dunaföldvár FC - Tamási 2009 FC 0-5 (0-2)
Gólszerzõk: Kovács P. 2, Pruck M.,Pintér A, Juhász I.

2011.10.22.Szombat
Szedres SE - Tamási 2009 FC 1-0 (0-0)
Gólszerzõ: Váli R.

2011.10.29. Szombat Tamási 2009 FC - Õcsény SK 5-1 (3-1)
Gólszerzõk: Baranyai D.2, Rein A.,Pintér A., Kovács P. 11-esbõl

ill Kocsis B.

A bajnokság állása:
1.Kölesd 25 pont, 2. Tolna VFC 23 pont, 3. Majosi SE 21. pont, 4.

Tamási 2009 FC 21. pont.

Novemberi mérkõzések:
2011.11.06.Vasárnap, 13.30 Majosi SE - Tamási 2009 FC
2011.11.12.Szombat,13.30 Tamási 2009 FC - Tevel Medosz SE

Jó szurkolást, hajrá Tamási!
ifj.Hajdics Attila

Kézilabda
A TAM-BAU-Tamási KC õszi eredményei

DÁTUM BAJN. CSAPATOK Eredmény Ifi
09.14. OSB Tamási KC Sz. FGKC 40:37
09.17. NBII Bácsbokod Tamási 22:28 25:35
09.18. MF Decs Tamási 20:35
09.22. OSB Mohácsi TE Tamási KC 24:29
09.23. MF Bölcske Tamási KC 18:00
09.25. NBII TAM-BAU-Tamási Szekszárd FGKC 25:24 43:29
09.27. OSB UKSE Sz. Tamási KC 19:36
10.01. NBII Tolna KC TAM-BAU-Tamási 25:29 11:36
10.02. MF Tamási KC Madocsa 35:27
10.04. OSB Tamási KC Pécsvárad 31:18
10.06. MK TAM-BAU-Tamási PTE-PEAC 17:34
10.09. NBII TAM-BAU-Tamási Balatonszemes 22:21 32:21
10.11. OSB PEAC Tamási KC2 7:27
10.16. MF Tamási KC Nagydorog 35:19
10.20. MS Tamási KC Kocsola 38:14 16:45
10.21. MF Tamási KC Simontornya 50:25
10.29. NBII TAM-BAU-Tamási Kozázmisleny SE 41:19 39:20

Tabellák:
NB II Dél-nyugat Nõi felnõtt: 2. TAM-BAU-Tamási KC 10 pont
NB II Dél-nyugat Nõi ifi: 3. TAM-BAU-Tamási KC 10 pont
OSB (Országos Serdülõ Bajnokság): 2. TAM-BAU-Tamási KC 9 pont
MF (Megyei Nõi felnõtt): 1. Tamási KC 14 pont
MS (Megyei Nõi serdülõ): 1. Tamási KC I. 8 pont

Következõ hazai mérkõzések a Vályi Sportcsarnokban:
DÁTUM BAJN. CSAPATOK Idõpont Ifi
11.09.szerda OSB Tamási KC Siófok KC GF 16:30
11.11.péntek MS Tamási KC UKSE Sz. 17:00
11.11.péntek MF Tamási KC Tolna 18:00
11.14.hétfõ MF Tamási KC Tengelic 16:30
11.16.szerda OSB Tamási KC Kozármisleny 16:30
11.17.csütörtök MF Tamási KC Hõgyész 18:00
11.30.szerda OSB Tamási KC Mohácsi TE 16:30
12.03.szombat NBII TAM-BAU-Tamási Nagyatád 18:00 16:00

Sakk
Rozsnyai Mátyás

emlékverseny
1. forduló, Dombóvár, 2011.

október 1.
8 éves fiúk: 5. Jáhn Kop-

pány, 9. Dobos Dániel
10 éves lányok: 1. Mayer

Boglárka
10 éves fiúk: 10. Fiola Ri-

chárd, 22. Egyed Gergõ
12éves fiúk: 2. Gasparics

Viktor, 9. Balázs József
15éves fiúk: 6. Gerencsér

Bendegúz

2.forduló, Kakasd, 2011. októ-
ber 22.

10éves lányok: 1. Mayer
Boglárka

10éves fiúk: 6. Egyed Gergõ
12éves fiúk: 3. Balázs József,

5. Gasparics Viktor
15éves fiúk: 3. Gerencsér

Bendegúz, 4. Bodor Gábor

Mattolna Kupa 1.forduló,
2011. október 9.

Bonyhádi SE - Tamási Kop-
pány SE 5,5 - 4,5

Gyõzött: Kiss Lajos, Lódi
László, Halpert Sándor, Ge-
rencsér Bendegúz

Döntetlen: Gasparics Vik-
tor

Lódi László



A „Présházmúzeum” tárgyai
A „Présházmúzeum” felújításáról a Tamási Táj szeptemberi száma közölt rövid ismertetõt.

Most a várhegyi Doná-
tus-szoborhoz közeli épít-
mény berendezésérõl, tár-
gyairól szeretném tájékoz-
tatni az olvasóközönséget.

A tamási Könnyü László Vá-
rosi Könyvtár és Helytörténeti
Gyûjtemény részére használat-
ba adott présház és pince, azt a
hagyományos, hármas felosztá-
sú (szoba, feldolgozó, pince)
gazdálkodási egységet mutatja,
mely az évszázadok folyamán
alakult ki a tamási környéki
szõlõhegyeken. Néprajzi beso-
rolása szerint a felszíni szõlõfel-
dolgozó és földalatti bortároló
építmények rendszerébe, a
présházas lyukpincék csoport-
jába sorolandó.

A présház belsõ berendezésé-
nek szakmai koncepciójában -
helyszíni szemle során -, segítsé-

get nyújtottak a szekszárdi Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeum
muzeológusai is. Az egyezteté-
sek révén alakult ki az a nézet,
hogy a múzeumi, ,,tárolós” esz-
közbemutatás helyett, az épít-
ménynek a modernkor elõtti,
hagyományos világba kell ve-
zetnie a látogatót, törekedve egy
régi korszak hangulatának köz-
vetítésére. Igy a présház szobája
az egykori szõlõmûvesek búto-
rainak megfelelõen sarokpad-
dal, asztallal, székekkel, kony-
hai eszközök szekrényeivel, a
mindennapi élet tárgyaival ke-
rül berendezésre. A feldolgozó
helyiségben kerülnek elhelye-
zésre a szõlõmûvelés munka-
eszközei, a szüreti faedények, a
borkészítés tárgyai. A 10 méter
hosszú, téglaboltozatos pince tá-
gas teret biztosít a borkezelés ré-
gi eszközeinek, a boroshordók-
nak. A berendezést nagyban se-
gíti, a Helytörténeti Gyûjtemény

kiállításra nem került tárgyai-
nak présházban történõ felhasz-
nálása, bemutatása.

Mivel szõlõhegyeinken nem
ritkák a 100-150 éves préshá-
zak, padlásaikról rég elfeledett
tárgyak kerültek elõ. Tekintet-
tel arra, hogy a szõlészeti-borá-
szati tárgyak gyûjtése már a
múlt év folyamán megkezdõ-
dött, most néhány fontosabb
adományt, eszközt szeretnék
bemutatni.

Szijártó József adományaként
hordó javításnál használt gyé-
kényezõ vas, szõlõültetéshez
használt T-alakú ültetõfa, illet-
ve kézi porozó került a gyûjte-
ménybe. Tolnai Ferenc felaján-
lása révén 1930-ban készült kb.
800 literes, mart dongájú, mo-
nogramos, fa szüretelõkád
uralja a feldolgozó helységét.
Gábor Géza családi örökségé-
bõl drótfogas szõlõdarálóval,
háti rézpermetezõvel, Y-alakú

ültetõfával gyarapodott az esz-
közállomány. Iván Sándor ré-
vén üveghengeres szénkénege-
zõ emlékeztet a filoxéra elleni
küzdelemre. Gergely István ál-
tal kb. 80 éves faputtony idézi a
régi szüreteket. E néhány példa
is bizonyítja, hogy fellelhetõek
még egykori szõlõ- és borkultú-
ránk rég elfeledett tárgyi emlé-
kei. Elnézést kérek azoktól,
akiknek a tárgyadományairól -
most hely hiányában - nem tu-
dok ismertetõvel szolgálni, le-
gyen az egyszerû hordócsaptól
a használt boroshordókig. Re-
mélhetõleg sikerül még meg-
menteni azon fából készült egy-
kori eszközöket, szerszámokat
is, melyeket valaha ügyes kezû
tamási szõlõsgazdák, vagy ipa-
rosok készítettek és használtak.

Végül a berendezés után né-
hány szó a présház elõtti terület
rehabilitációjáról. A Gyulaj Er-
dészeti és Vadászati Zrt. támo-
gatásának köszönhetõen, akác-
oszlopokból támfalak kerültek
kialakításra, melyek hosszútá-
von biztosítják a lejtõs hegyol-
dal errózió elleni védelmét. A
támfalak melletti sávok alkal-
masak lesz arra, hogy az õsz fo-
lyamán, régi szõlõfajták telepí-
tésével, a terület visszanyerje a
kultúrtájra jellemzõ hangula-
tát. A TAM-BAU Kft. által ké-
szítendõ parkoló pedig lehetõ-
séget biztosít a látogatók autói-
nak elhelyezésére, a Donátus
forgalmának zavarása nélkül.
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TAMÁSI
RÁDIÓ

FM 101.9 Mhz
2011-ben is hirdessen hangsebességgel, változatlan árakon!

Leggyorsabb és leghatékonyabb reklámozási lehetõség a rádió-
reklám. A Tamási Rádió már 10. éve megbízható és nagyon jó
hallgatottsági mutatókkal mûködik, közel 45.000 ezer embert
érünk el egyidejûleg. A reklámfelületeink nagy hatékonysággal
rendelkeznek!

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

detés: napi 3 szori elhangzással, összesen 21 sugárzás,
10.500,-Ft+Áfa.
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Lakatos Sándor, Miskolczi Zoltánné,
Örményi János, Sógorka Péter

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

Rendõrségi elismerések
Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából a Tamási
Rendõrkapitányság állományából 3 fõ részesült kiemel-
kedõ munkája miatt elismerésben. Az elismeréseket dr.
Bognár Szilveszter r. alezredes a Tamási Rendõrkapi-
tányság vezetõje adta át 2011. október 21-én.

Kertész Roland r. fõtörzsõrmester soron kívül elõléptetve r.
zászlós rendfokozatba. Hegedûs Bálint r. hdgy. egy fizetési foko-
zatban elõresorolva Jankó Istvánné közalk. részére fõmunkatársi
cím adományozva.

Badáczy Szabolcs r. tzls. hivatalvezetõ

Tamási Galéria

A szekszárdi Szatmári Juhos László szobrászmûvész kiállítása
nyílt október 19-én a Tamási Galériában. A tárlatot Dóri Éva kép-
zõmûvészeti referens ajánlotta a tamásiak figyelmébe. Az alkotá-
sok november 13-ig tekinthetõk meg hétfõ kivételével naponta
14-18 óra között.

A Tourinform Iroda
elköltözött

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Tourinform Iroda elköltözött a régi Bíró-
ságról a Termálfürdõ új épületének föld-
szintjére. (Hársfa u. 3.).

Nyitva tartás:
hétfõtõl-péntekig 9.00 - 17.00

Ideiglenes telefonszám:
06-30-271-10-79.

E-mail cím: tamasi@tourinform.hu


