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Veszettség elleni eboltások
Az ebek évi kötelező elővezetett veszettség elleni védőoltások idő-
pontja Tamásiban:

Május 2-án  9.00-10.00:   Fornád
Május 2-án  10.00-11.00:   Kecsege
Május 7-én  8.00-11.00:   lóversenypálya
Május 9-én  9.00-11.00:   Adorján
Május 11-én  9.00-12.00:   Kishenyei Iskola
Május 12-én  8.00-11.00:   Rácvölgyi Iskola
Május 14-én  8.00-10.00:   lóversenypálya
Kötelező minden 3 hónapos kort betöltött eb beoltása. Oltás díja: 

3.000 Ft, hívásra háznál 3.500 Ft, új oltási könyv 200 Ft. 

Állatorvosok:
Dr. Bartha Gyula: 06-30-204-70-06

Dr. Hegedüs Lajos: 06-30-325-50-49
Dr. Révész Ottó: 06-30-937-91-11

Dr. Savanyú László: 06-30-639-95-81

Borünnep a Kossuth téren
Kistérségi borfesztivál és gasztronómiai bemutató 

Március 31-én Tamásiban a bor 
körül zajlottak az események, a 
délelőtti pincemúzeum-avatást 
délután  a Kossuth téren a bor-
fesztivál követte.

Berecz András előadóművész és 
a „Szeret” együttes hangulatalapo-
zó nyitóműsora után Módos Ernő, 
a szekszárdi Alisca Borrend nagy-
mestere értékelte a 2011-es esz-
tendőt, s jó tanácsokkal látta el a 
környező településekről nagy szám-
ban érkezett szőlősgazdákat. „Nem 
szabad a hagyományokhoz, az idő-
pontokhoz ragaszkodni szüretkor, 
figyelemmel kell kísérni az adott 

év időjárási sajátosságait! Nem elég 
csak a cukorfokot mérni, ügyelni 
kell a savtartalomra is!” - vonta meg 
a tavalyi év legfőbb tanulságait. 

A délután folyamán több alkalom-
mal felléptek a művelődési ház nép-
tánccsoportjai , akik felelevenítettek 
egy hajdani tavaszköszöntő felvo-
nulást, a villőzést. Először mutat-
kozott be, de azonnal nagy tetszést 

aratott a féléve alakult Musette 
tangóharmonika zenekar Takács 
Magdolna vezetésével. Ribányi Jó-
zsef polgármester és Módos Ernő 
borász adták át az idei borverseny 
elismerő okleveleit. Az idei „Fehér 
nagy arany-díjat” a hőgyészi Hor-
váth Pincészet 2011-es olaszriz-
lingje, a „Vörös nagy arany-díjat” a 
simontornyai Fried Kastély Pincé-

szet blauburgerje kapta. Ez utóbbit 
választották a szakemberek „Tamási 
Város Borának” is. A közönség díjat 
Bálizs István Cabernet Souvignonja 
érdemelte ki, míg a legszebb pavi-
lonnak járó különdíjjal Csurgó Sán-
dor Bio-Fontana standját jutalmaz-
ták. 

A szabadtéri program táncházi 
mulatsággal a művelődési házban 
folytatódott.

Örményi

Általános iskolai beiratkozás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az általános iskolai beiratko-
zásra 2012. április 16-17-én 7-17 óráig a TONI Aranyerdő Tagóvo-
dájában kerül sor. (Tamási, Béri Balogh Ádám u. 1-3.)

Kérjük a szülőket, hogy a beiratkozáshoz a következő dokumentumo-
kat hozzák magukkal:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- a gyermek TAJ-kártyáját,
- a gyermek lakcímkártyáját,
- óvodai szakvéleményt,
- orvosi igazolást,
- a szülő személyi igazolványát.

Mindenkit szeretettel várunk! Iskolavezetés

Pincemúzeum nyílt a Várhegyen
Présház a Donátus-szobornál

A jövőben remélhetőleg nemcsak 
a szőlősgazdák járnak a Várhegy-
re, hanem a turisták is, akik meg-
tekinthetik majd a március 31-én 
nyílt Pincemúzeumot.

A Westel-torony lábánál, a 
Donátus-szobor közelében felújí-
tott pince avató ünnepségén Mis-
kolczi Zoltánné könyvtárigazgató 
köszöntője után Ribányi József 
polgármester mondott megnyitó 
beszédet. Ezt követően Hegedüs 
János plébános áldást mondott a lé-
tesítményre.

Kurdi Tibor, a felújítás ötletgazdá-
ja, szervezője mondott köszönetet a 
támogatóknak, akik adományaik-
kal, munkafelajánlásaikkal nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy a haj-
dani romos épület megújuljon. A 
műsorban közreműködött Kuczora 
Vilmos, Pekoli Dániel gimnazista 

és az Aranyerdő Óvoda óvodásai. 
A jelenlévők ezt követően megte-
kintették a város új nevezetességét, 

amely a könyvtárral telefonon (74-
471-158) történt előzetes időpont-
egyeztetés után látogatható. 

T
Kistérségi borverseny

271 mintát kóstoltak

Ezúttal új helyszínen, a Városi Művelődési Központban rendezték 
meg a kistérségi borversenyt március 28-án, s ami „évtizedek” óta 
nem fordult elő, ezúttal Módos Ernő, szekszárdi borász külföldi el-
foglaltsága miatt nem tudott jelen lenni az eseményen.  

271 minta várt a borbírálókra, 
akik öt asztalnál foglaltak he-
lyet. Aki már próbálta, az tudja, 
hogy nem kis teljesítmény 54 
különböző bor kóstolása. A sok 
nevezésnek egyszerű az oka, a 
hagyomány mellett sok gaz-
da tartja mértékadónak az itt 
kapott elfogulatlan véleményt, 
még ha nem is esik egybe min-
dig a szakemberekével. A jeligés 
palackok már sokat sejtettek: „Szívbarát”, „Nekem tetszik”, „Ígéretes”, 
„Elixir”, stb.

A fehér borok kóstolását követő szünetben kértünk előzetes értékelést 
Schwalm Magdolnától. A neves borász, nemzetközi borbíráló elmond-
ta, hogy az idei év jónak, a 2010-es évjáratnál sokkal jobban ígérke-
zik. Bírálatként megjegyezte, hogy sajnos 2011 őszén többen kivártak 
a szürettel a magas cukorfok reményében, ami az átlagosnál nagyobb 
alkoholt eredményezett, de közbe elégtek a bor savai, s kierjedés végére 
erősen lecsökkentek, hamar megöregedtek a borok, amit egyeseknél a 
túlkénezés még tovább rontott.

Minősítés arany ezüst bronz oklevél
fehér  16 33 36 22
rozé  2 5 7 1
vörös  29 54 38 18
Nem került minősítés 10 minta.

Fehér nagy arany-díjas

Vörös nagy arany-díjas

A közönség is szavazott



2         TAMÁSI TÁJ        2012. ÁPRILIS

A polgármester válaszol
Nőttek az adóbevételek

Az április számban Ribányi József 
polgármester urat ezúttal is aktuá-
lis témákról kérdeztük.

•  Elsőként az óvodában tegnap 
tartott ünnepségről essen szó, 
ahol a Philips IPSC Tamási Kft. 
jóvoltából korszerűsödött az in-
tézmény teljes világítási rendsze-
re!

 – A korszerűsítést műszaki, tech-
nikai okok miatt még részben si-
került megvalósítani, 457 fénycső 
és 256 izzó cseréje történik meg a 
Philips tamási gyáregységének kö-
szönhetően. Az egész tulajdonkép-
pen Csizmadia Richárdnak köszön-
hető, aki a gyár dolgozója és egyúttal 
óvodás apuka is. A korszerűsítéssel 
óvodásaink részesévé válnak annak a 
világban elindult változásnak, amely 
a fenntartható gazdaságot, az ener-
giatudatos gondolkodást tűzte zász-
lajára. A kicsik bizonyára többször 
megkérdezték az óvó néniket, hogy 
miért cserélik ki a bácsik az izzókat. 
A cserével az önkormányzatunk 
is gazdaságosabban tudja működ-
tetni az óvodát, s ígéretet kaptunk 
arra, hogy más intézményükben is 
megtörténhet a modernizálás. Szá-
munkra a Philips tamási gyáregysé-
ge kiemelten fontos partner, a város 
legnagyobb foglalkoztatója, adó-
befizetője. Termékeikre, a dolgozó 
szaktudására természetesen számí-
tunk az újságban már említett városi 
közvilágítás korszerűsítésében is, 
amely mintegy 40%-os megtakarí-
tást eredményezne. Nagyon várjuk 
már az erre vonatkozó pályázat ki-
írását. Ez a spórolás szolgálna a 15% 
önrész fedezetéül, ebből fizetnénk ki 
a beruházás költségeit. 
•  A Würtz Iskola tornacsarno-

káról is többször esett már szó. 
Hol tart a folyamat?

 – A közbeszerzési eljárás kicsit 
megtorpant, mert a 2007-ben ter-
vezett, s 2009-ben újraszámolt árak 
2012-ben már nem állják meg a 

helyüket. Ezért ugyanazon funk-
ciókkal rendelkező, de a telek adta 
lehetőségeket kihasználó, s egy 
földből kissé kiemelkedő épületben 
gondolkodunk. Így nem kellene 
megerősített vasbetonfödémet épí-
teni rá, s nem kellene „zöldtetővel” 
sem ellátni, ugyanakkor 90%-ban a 
föld alatt helyezkedne el, ami elő-
nyös lenne az épület fenntartása 
szempontjából. Jelenleg a tervező 
számolja a költségeket, s ez alapján 
folytatjuk a tárgyalást a két jelent-
kező – egy budapesti, s egy tamási 
– kivitelezővel. A támogatási ösz-
szegek közben 100%-ban össze-
gyűltek a cégek társasági adójából. 
Mivel március 1-jével nem tudtuk 
elindítani a projektet, ezért a maj-
dani kivitelezőtől sem várhatjuk el a 
szeptember 1-jei átadást, így csúsz-
ni fog egy kicsit a sportcsarnok ava-
tása. Ha valaki figyeli a híradásokat, 
akkor joggal lehetünk büszkék arra, 
hogy kevés település tudott ilyen 
rövid idő alatt ekkora összeget ösz-
szegyűjteni. Ez elsősorban Lakatos 
Sándor alpolgármester úrnak kö-
szönhető, őt bíztuk meg a társasági 
adóból befolyó sporttámogatások 
összegyűjtésével. 
•  A 2011-ben befolyt adóbevéte-

lek a március 29-i testületi ülésen 
is téma lesz.

 – Nagy öröm számunkra, hogy 
a 2008-as világválságot követő-
en, amely még ma is begyűrűzik 
Magyarországra, sikerült adóbe-
vételeinket növelni 2011-ben. Azt 
gondolom, hogy ez annak a szem-
léletünknek gyümölcse, amely arról 
szól, hogy folyamatos párbeszéd 
van a városvezetés és a helyi vállal-
kozók, vállalkozások között. Min-
denben próbáljuk kiszolgálni, itt 
tartani őket. Természetesen várjuk 
a Tamásiba települő cégeket is, s ha 
kell telekvásárlással, piacszerzéssel, 
kapcsolati tőkével segítünk, hogy 
minél jobban megtalálják helyüket, 
s gyökeret verjenek városunkban. 

Minden cégre, régire és újra egy-
formán tekintünk. A jó együttmű-
ködés egyik példája a Philips segít-
ség az óvodában, de említhetném 
a Tam-Bau Kft.-nek a külterületi 
útjaink stabilizálását.
•  Ha már a külterületi utak szóba 

kerültek, akkor tolmácsolom egy 
ott élő idős hölgy telefonhívását. 
Arra kért, hogy kérdezzem meg, 
hogy az önkormányzat mit kíván 
tenni a külterületen élők közle-
kedésének javításáért, amely most 
télen különösen nehézzé vált.

 – Ha ránézünk a város térkép-
re, akkor nagyon jól látható, hogy 
településünk kétpólusú. Az észa-
ki városrész sík, itt vannak a la-
kóövezetek, szilárd útburkolattal 
jól ellátottak. A déli rész dimbes- 
dombos, sok helyütt tanyasi jellegű 
beépítettségű. 2-3-szor nagyobb, 
mint az északi, de népsűrűségi 
csupán alig tizede. Természetesen 
igazuk van az ott élőknek, magam 
is külterületi részen lakom, s jól 
ismerem a közlekedési gondokat. 
Amióta polgármester vagyok, 2006 
óta elkezdődött a külterületi utak 
stabilizálása. Elsőként a tuskósi 
völgyben, majd az adorjáni részen, 
s Rácvölgyön. Szeretnénk külte-
rületi útjainkat tovább javítani, de 
a legnagyobb problémánk, hogy 
nem állnak rendelkezésre pályáza-
ti források, saját erőből pedig nem 
tudjuk kivitelezni. Ezért csak na-
gyon lassan és nehézkesen tudunk 
a témában előrelépni. Biztatónak 
tartom, hogy a 2013-2020-as ter-
vezési programban, amely most 
íródik, lehetőséget biztosít majd 
a belterületi utak felújítására és a 
külterületeken lévő, úgynevezett 
zártkerti utak stabilizálására. Ilyen 
irányú igényeinket folyamatosan 
jelezzük az illetékeseknek, s így re-
méljük, hogy bekerülnek a progra-
mokba, s megjelennek a pályázatok. 
A külterületekhez kapcsolódik az 
a 700 millió forintos vízminőség-

javító pályázatunk, amely sikerrel 
jutott túl az 1. fordulón, s a 2-on 
várhatóan már csak adminisztrá-
ciós, technikai döntés születik. Így 
egyre több külterületi részen tudjuk 
majd biztosítani a vezetékes ivóvi-
zet, ott, ahol jelenleg lajtos kocsival 
kell megoldanunk. Az idő sürget, 
hisz ennek a rendszernek a kivitele-
zését a 2006-2013-as ciklusban be 
kell fejezni.
•  A testületi anyagban szerepel, 

hogy a csütörtöki ülésen felhatal-
mazást kap, hogy együttműködési 
megállapodást kössön egy kapos-
vári egyesülettel a lovas pálya 10 
éves hasznosítására. Mit jelent ez 
a lovas napok, a város számára?

 – Városunknak vannak olyan 
értékei, amelyek fenntartása, kar-
bantartása, felügyelete többmilliós 
költséggel jár. Ilyen például a lovas 
pálya. Szeretnék élettel megtölte-
ni, ezért hosszú távú hasznosítá-
sára pályázatot írtunk ki, melyre 
meghívtuk a lovas napokat eddig 
rendező Tamási Lovassport Egye-
sületet, a kaposvári Appaloosa Lo-
vassport Egyesületet, valamint egy 
kozármislényi egyesületet. Csupán 
a kaposváriak adtak be érvényes 
pályázatot, ezért velünk kötünk 
együttműködési megállapodást. A 
tulajdonunkban maradó 3,7 hek-
táros területet az ingatlanokkal 
átadjuk hasznosításra, amelyért vi-
szonzásul az egyesület vállalja az 
augusztus 20-i lovasnapok meg-
rendezését, s mindent megtesz 
azért, hogy májustól szeptemberig 
havonta egy lovasversenyt szer-
vezzen, illetve évente legalább egy 
nemzetközi versenyt is. Számos, a 
megállapodásban rögzített beruhá-
zás elvégzését is vállalja határidők 
kikötésével. Többek közt a ver-

seny- és bemelegítő pálya talajának 
korszerűsítését, a lóférőhelyek, a 
hangosítás, a nézőtér, a bírói torony, 
a kerítés rekonstrukcióját, parkosí-
tást, a pálya karbantartását, öntözé-
sét. A konkrét kérdésre azt tudom 
mondani, hogy a hasznosító vállal-
ja, hogy minden évben augusztus 
20-án megrendezi a Tamási Lovas 
Napokat, illetve többnapos rendez-
vény esetén a rendezvény idejébe az 
augusztus 20. napja is beletartozik. 
•  Polgármester úr, köszönjük, 

hogy ismét a Tamási Táj rendelke-
zésére állt.

 F e l h í v á s
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének a helyi védett 
értékek támogatásáról szóló 3/2006. (I. 31.) számú rendeletében ka-
pott felhatalmazás alapján a helyi védelem alatt álló értékek megóvá-
sa, állaguk megőrzése érdekében adható támogatás elnyerése céljá-
ból nyilvános pályázatot írok ki. A pályázat benyújtásának feltételei:

1./ A pályázatot az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója nyújt-
hatja be.

2./ A pályázathoz mellékelni kell: 
Építési engedély köteles építési munkák esetében a jogerős építési en-

gedélyt tervdokumentációval együtt, tételes beárazott költségvetést és 
állapotfotókat.

Építési engedélyhez nem kötött építési munkák esetében részletes 
műszaki leírást, tételes beárazott költségvetést és állapotfotókat.

Az igényelt támogatás nagyságának a megjelölését, műszaki indokolt-
ságát.   

3./ A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 18. 12,00 óra.
Tájékoztatom a pályázókat, hogy a képviselő-testület a költségvetési 

rendeletében 2012. évben - erre a célra - összesen 500 000 Ft-ot bizto-
sított. A támogatás csak utófinanszírozással, az elvégzett munka igazo-
lását követően folyósítható. Az elvégzett munkák számláját legkésőbb 
2012. november 30-ig lehet benyújtani. A támogatás nem haladhatja 
meg az elvégzett munka igazolt költségének 50 %-át. 

Az itt nem részletezett kérdésekben a fent hivatkozott rendeletben 
foglaltak az irányadóak. Bővebb felvilágosításért kérem szíveskedjenek 
munkaidőben a hivatal műszaki osztályához fordulni.

Tamási, 2012. március 26.                                            Ribányi  József polgármester

Testületi ülésen történt
Folyékony hulladékszállítási rendelet: újra!

A március 29-i képviselő-testüle-
ti ülésen elsőként Ribányi József 
polgármester úr tájékoztatója 
hangzott el az előző időszak óta 
történt fontosabb intézkedések-
ről, eseményekről.  

Ezt követően törvényi kötele-
zettségének eleget téve számolt 
be a Tamási-Simontornya Több-
célú Kistérségi Társulásban vég-
zett munkájáról. Dr. Vanya-Szabó 
Ágnes aljegyző asszony a 2011. 
évi adóügyi feladatok ellátásról, az 
adóbevételek teljesítéséről számolt 
be a testületnek. 2011-ben 341,8 
millió önkormányzati adó folyt be, s 
a gépjármű adó kivételével minden 
adónemben meghaladta az előző 
évit. Különösen a vendégéjszakák 
után fizetendő idegenforgalmi adó 
emelkedése, (44,21%) volt jelentős. 
Felülvizsgálta, majd jóváhagyta a 
testület a Városi Művelődési Köz-
pont és a Könnyü László Városi 
Könyvtár és Helytörténeti gyűjte-
mény továbbképzési terveit. Dön-
töttek a képviselők a tanköteles 

tanulók beiratkozási rendjéről, erre 
április 16-17-én kerül sor. A testület 
4 első osztály indítását engedélyezte 
a TONI tamási székhelyintézmé-
nyében. Egyhangúlag elfogadták a 
képviselők a 2012-es közbeszerzé-
si tervet. 2012. április 1-jétől az új 
törvényi szabályozás miatt már nem 
az önkormányzat az ármegállapító 
a helyi közösségi közlekedési szol-
gáltatások áraiban, ezért az ezzel 
kapcsolatos korábbi rendeletét ha-
tályon kívül helyezte, s módosította 
a Gemenc Volánnal kötött szerző-
dését. Jó hír a helyi autóbuszjárato-
kon közlekedőknek, hogy az árak 
változatlanok maradnak. Módosí-
tották a lakásrendeletet is, amely a 
kategória besoroláson kívül figye-
lembe veszi már a lakás alapterü-
letét is. Jelentős változás még, hogy 
a rendelet tartalmazza azt, hogy „A 
határozott idő lejáratát követően, 
amennyiben a volt bérlő erre igényt 
tart, és a bérbeadó szerint erre érde-
mes, továbbá lakbértartozása nin-
csen, a bérbeadó – pályázat nélkül – 

legfeljebb újabb 5 éves időtartamra 
ismételten bérleti szerződést köthet 
vele.” A Tamási Aranyerdő Tagóvo-
da és Bölcsődében a be nem töltött 
férőhelyek száma miatt szeptember 
1-jével a bölcsődében engedélyezett 
férőhelyszámának (32 fő) változat-
lanul hagyása mellett a csoportok 
számát háromról kettőre csökkenti, 
1 csoport működését – az igények 
hiányában – szünetelteti. Az önkor-
mányzat által kiírt a „Tamási lovas 
pálya hosszú távú hasznosítása” 
című pályázatra egyetlen érvényes 
ajánlat érkezett. A testületi tagok 
felhatalmazták a polgármestert a 
kaposvári Appaloosa Lovassport 
Egyesülettel kötendő együttműkö-
dési megállapodás aláírására.  

Levették a napirendről, s majd az 
áprilisi testületin tárgyalják újra a 
folyékony hulladékszállítási rende-
letet, s a tarifákat. 

Zárt ülésen döntöttek az „Év 
rendőre” kitüntető cím adományo-
zásáról, illetve egy bizottsági tag 
megválasztásáról. 

Tisztelt Tamási Lakosok!
Tamási Város Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy a Tamási 
Város Önkormányzati Képviselő-testületének képviselői 2012. áp-
rilis hónapban az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást a Tamá-
si Városi Polgármesteri Hivatal 35. számú irodájában (7090 Tamási, 
Szabadság u. 46-48.):

Április 19. (Csütörtök) 10.00-11.00 Szijártó László
Április 26. (Csütörtök) 10.00-11.00 Szabóné Zsubori Emőke 
Május 3. (Csütörtök) 10.00-11.00  Dr. Bujtás István
Május 10. (Csütörtök) 10.00-11.00 Pécsi Gábor és Ribányi Péter

Tamási Város Önkormányzata

Arra kérünk minden adófize-
tő állampolgárt, hogy aki teheti, 
a személyi jövedelemadójának 
1%-val járuljon hozzá a tamá-
si önkéntes tűzoltók működési 
költségeihez. Kedvezményezett 
neve: Tamási Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület Adószámunk: 
18850460-1-17 Segítsen, hogy a 
bajban mi is segíthessünk! 

TAMÁSI HELYTÖRTÉ-
NETI ALAPÍTVÁNY 

Tisztelettel köszönjük tá-
mogatóinknak az eddigi se-
gítséget, és továbbra is kérjük, 
támogassák adójuk 1%-val ala-
pítványunkat.  Adószámunk: 
18858626-1-17.

Döntött már adójának 1%-ról? 
Ha még nem, kérjük, ajánlja fel 
nekünk: Hagyományápolással 
Tamási Kultúrájáért Alapít-
vány (Pántlika néptánc együt-
tes, Iglice népdalkör, Kenderike, 
Galagonya citera együttesek) 
Adószámunk: 18864195-1-17.
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Majális Óbiródon
Kivételes lehetőség az erdei élővilág megtekintésére

A Gyulaj Erdészeti és Vadászati 
Zrt. néhány évvel ezelőtt vadas-
parkot létesített a parkerdőben, 
hogy a tamásiak, az itt nyaraló 
vendégek megtekinthessék termé-
szetes környezetükben a gyulaji 
erdő nagyvadjait. 

A vadállomány védelmében, vad-
gazdálkodási érdekből csak korlá-
tozott számban és meghatározott 
időpontban lehet bejutni a hatal-
mas kiterjedésű erdőbe. E kivételes 
pillanatok egyike lesz 2012. május 
1-je, amikor erdei kirándulásra, 
programokra várják a Gyulaj Zrt. 
szakemberei a családokat, baráti 
társaságokat.

Az eseményről Zsoldost Lajost, 
a Zrt. vendéglátás üzletág vezető-
jét, az óbiródi majális főszervezőjét 
kérdeztük.
•  Milyen programmal várják az 

érdeklődőket?
 – Tavaly hagyományteremtő 

szándékkal indítottuk erdei majáli-
sunkat, amelyet idén is folytatunk. 
9.30-kor kezdődik a program a 
vadaspark miklósvári bejáratá-
nál, majd egyórás sétát tervezünk 
a vadasparkban, ahol többek közt 
lehetőség nyílik az állatsimogató-
ban élő kisállatok megtekintésére. 
10.30-kor indulunk a 10 km-re 
lévő óbiródi vadászházhoz. Az 
odajutás történhet autóval, kerék-
párral, de akár gyalog is. A később 
érkezők folyamatosan csatlakoz-
hatnak hozzánk. A vadászháznál 
ebéd előtt trófeabemutatót tartunk, 
majd a vadpörkölt elfogyasztása 
után bemutatjuk az épületet, ame-
lyet a helyiek még „Rákosi-kastély” 
néven tartanak számon. De lehető-

ség nyílik erdei lovaskocsikázásra, 
sétára a horgásztó körül, valamint 
szervezünk a gyermekek számára 
játékos vetélkedőket, kézműves fog-
lalkozásokat, de a felnőttek is össze-
mérhetik tudásukat rönkhajításban, 
asztaliteniszben. Még egyeztetés 
alatt áll egy íjász-sómoly bemutató 
is, vagyis a műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk. Úgy gondolom, hogy 
minden korosztály, egyénileg, csa-
ládosan vagy csoportosan érkező 
vendégünk számára egy felejthetet-
len napot tudunk szerezni.
•  Mi a díja a programnak, s mit 

tartalmaz az ár?
 – A részvételi díj felnőtteknek 

2000 Ft, amely tartalmazza a vadas-
parki belépőt, a programokon való 
részvételt és természetesen az ebé-
det is. A gyermekeket 3 éves korig 
ingyenesen, 3-10 év közötti fiatalo-
kat 50%-os kedvezménnyel várjuk.
•  Aki bővebb információt sze-

retne kapni vagy jelentkezni kíván 

az óbiródi majálisra, hol és hogyan 
teheti.

 – A részletes program megte-
kinthető már a honlapunkon: www.
gyulajzrt.hu. Az érdeklődőknek bő-
vebb felvilágosítással tudok szolgál-
ni személyesen, telefonon (06-30-
93-72-918, 06-74-471-922), vagy 
e-mailben (zsoldos@gyulajzrt.hu). 
Mindenkit szeretettel várunk!
•  Köszönjük a felvilágosítást, 

érdekes programokat, s mind-
ezekhez természetesen jó időt 
kívánunk! Mindenkit arra bízta-
tunk, hogy éljenek a kivételes le-
hetőséggel, s töltsenek el kellemes 
napot a Gyulaji-erdőben!

Március 15-i megemlékezés
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc rendezvényei

Késő délután a temetőben, a ta-
mási honvéd hősök síremlékei-
nek koszorúzásával kezdődtek az 
1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc 164. évfordulójának vá-
rosi rendezvényei. 

Borsitzky János huszárhadnagy 
sírjánál Varga Gáborné pedagógus 
tartott megemlékezést. Idén is a 
Penny elől indult a fáklyásmenet a 
Kossuth térre. 

A főtéren a Tamási Koncert-fú-
vószenekar  térzenével fogadta a 
felvonulókat és az ünneplőket. Hirt 
Ferenc országgyűlési képviselő em-
lékbeszédét követően „Márciusi 
csillagok” címmel a TONIEPSZ 

Béri Balogh Ádám Gimnázium ta-
nulóinak műsora következett. 

Zárásként az önkormányzat, az 
intézmények, a pártok és civil egye-
sületek képviselői koszorúikat el-
helyezték a Polgármesteri Hivatal 
falán lévő emléktáblánál. 

Trianon-emlékmű 
közadakozásból

Az alábbi levél közlésére kérték meg újságunkat.
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr!
Alulírott tamási lakosok tisztelettel kérjük a Képviselő-testületet, hogy ha-

tározatával járuljon hozzá egy TRIANON-EMLÉKMŰ létesítéséhez Ta-
mási egy alkalmas közterületén.

Kérésünket azzal indokoljuk, hogy városunkban – minket is beleszámítva – 
sokan élnek, akiknek felmenői és oldalági hozzátartozói elszenvedői voltak az 
1920. június 4-i igazságtalan Trianoni-diktátumnak. A megvalósult Em-
lékműre tekintve sokan fognak együttérzéssel gondolni és segítően cselekedni 
az ezeréves történelmi Magyarország elrabolt részén sínylődő magyar testvé-
reinkre. Elindulhat egy olyan lelki átalakulás, hogy a szétdarabolt történelmi 
Magyarországon élő magyarság újból egy nemzetnek érezze magát.

Az emlékmű költségeit közadakozásból szeretnénk és tervezzük előterem-
teni.

Kérjük, hogy a remélt beleegyező határozatot követően kezdődjön el a léte-
sítés jogi, műszaki, pénzügyi és egyéb előkészítése. 

Alulírottak az előkészítés és a létesítés bármely szakaszában segítően állunk 
rendelkezésre.

Tamási, 2012. március hó
Dr. Deák Gábor      Tóth József     Szalai Iván
tamási lakos   tamási lakos   tamási lakos

A levélírók egyikét, Tóth Józsefet, a Kop-Ka Zrt. nyugalmazott elnö-
két kérdeztük kezdeményezésükről.

 – Az országot járva a legkisebb faluban is találkoztam Trianon-emlék-
művel, ahol az ott lakók elhelyezhették a megemlékezés virágait. Ekkor 
fogalmazódott meg bennem, hogy Tamásiban is állítsunk e tragikus tör-
ténésnek egy mementót. Ötletemet támogatta Szalai Iván és Dr. Deák 
Gábor is. Kérelmünket benyújtjuk a Polgármester úrnak és a képviselő-
testületi tagoknak, hogy adják hozzá elvi támogatásukat, hisz a szüksé-
ges anyagiak közadakozásból, a lakosság, a vállalatok és vállalkozások 
adományaiból fogjuk előteremteni. A Tamási Városért Közalapítvány is 
felkarolta kezdeményezésünket, s erre a célra egy elkülönített számlát 
nyitott az Észak-Tolnai Takarékszövetkezetnél, melynek számlaszáma: 
70900086-50176881. Az adományozókat arra kérjük, hogy erre a szám-
laszámra fizessék be felajánlásaikat. Célunk, hogy 2013. június 4-én fel-
avassuk az emlékhelyet.
•  Köszönöm a felvilágosítást. Az újságunk nyomon követi majd az 

eseményeket, ezért kérem, hogy a jövőben is adjon tájékoztatást a fej-
leményekről!

A Gyulaj Zrt. Spanyolországban
A spanyol vadászati piacon nagyobb jelentőséggel szereplő állami 
erdő- és vadgazdaságok képviselték hazánk kiemelkedő természeti 
adottságait és vadban való bőségét a szinte egy időben, de két kü-
lön helyszínen megrendezett madridi Venatoria és FICAAR (Feria 
Internacional de la Caza y las Armas azaz Nemzetközi Vadászati és 
Fegyver Kiállítás) nemzetközi vadászati kiállításokon. 

A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. kihasználva a kiállítások szinte 
egy időben történő megrendezését mindkét kiállításon részt vett képvi-
selve Tolna megye kiváló vadászatturisztikai adottságait. Február 29-én 
este, a Magyar Turizmus Zrt. madridi külképviseletének és annak veze-
tőjének kiváló kezdeményezésében és szervezésében az arra jelentkező 
erdőgazdaságok egy bemutatkozó jellegű munkaértekezlet (’workshop’) 
keretén belül mutathatták be prezentációjukat, kép- és videó anyagai-
kat területeikről és vadállományuk jellemzőiről. A Gyulaj Zrt. mellett 
a madridi magyar nagykövetségen megrendezett eseményen a SEFAG 
Zrt., a Gemenc Zrt és a Zalaerdő Zrt. képviselői ismertették vadászati 
lehetőségeiket. 

Kovács Tamás

Zenekari fotó
A fotót Illés István küldte Sió-
agárdról. 

A Tamási Koncert-fúvószene-
kar továbbra is várja az Olvasók 
által küldött korabeli fotókat, 
dokumentumokat a zenekar 50 
éves múltjáról.
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Haza a múltban 88.

Egy elfelejtett alkalmi lap Tamásiból
Az 1946-os Szilveszteri Vidám Báli Újság

Tamásiban a 19-20. század fordu-
lója körüli időszakban két újság-
alapítási kísérletre is sor került, 
majd az 1950-es évektől több, 
rövid életű üzemi, intézményi ki-
adású lap is megjelent, az 1980-as 
évek végétől pedig kisebb meg-
szakításokkal mindig volt havon-
ta megjelenő újság a városban. 
Tamási sajtótörténete kapcsán 
ugyanakkor ritkán esik szó egy al-
kalmi lapról, amelyet a helyi Ipo-
lyi-féle nyomda dolgozói adtak ki 
1946 szilveszterén.

Gyeney Judit 1975-ben beszél-
getést készített Würtz Ádámmal a 
megyei művelődési központ Tolnai 
Bölcső című kiadványában. Ebben 
olvasható a művész alábbi mondata: 
„Volt egy újság Tamásiban, a »Ta-
mási Híradó«, 1946 szilveszterén 
jelent meg az a szám, ahol szerepelt 
nekem 5-6 ilyen ólommetszetem, 
amit ott készítettem a nyomdá-
ban.” A megyei sajtóbibliográfia 
szerkesztője az újság kapcsán meg-
jegyezte, hogy a lap nem található 
meg a megyei levéltár és könyvtár, 
valamint az Országos Széchenyi 
Könyvtár gyűjteményében sem.

Cikkem itt véget is érhetne, ha a 
Könnyü László Városi Könyvtár 
helytörténeti gyűjteményében nem 
lenne meg a Würtz Ádám által em-
lített újság – pontosabban alkalmi 
lap – másolata. A Szilveszteri Vi-
dám Báli Újság címet viselő kiad-
vány a Würtz Ádám által mondot-
taknak megfelelően valóban 1946 
szilveszterén jelent meg, de a Ta-

mási Híradó cím, illetve a rendsze-
res megjelenésre történő utalás nem 
található meg rajta.

Az újság jellegéről és keletkezésé-
ről mindent elmond a vicces szöve-
gezésű fejléc, illetve az impresszum: 
„Bizonyos időszaki folóirat. A lap 
szerkesztősége és kiadóhivatala: hol 
itt, hol ott. Megjelenik: hébe-hóba 
(most hóba). Szerkesztik: olvasók, 
írók és költők. Írta maga az élet. Ára: 
ki mit szán (de szánjon legalább 
egypár forintot szegény szerkesztők 
és nyomdászok torokalapja javá-

ra). – Szerkesztették, izzadták (már 
úgy értjük, hogy szedték, húzták és 
nyomták) a harcsa bajszú költő, a 
kis művész, valamint Jancsi, Jóska és 
Gyurka főnökeikkel együtt, készült 
az Úrnak 1946 utolsó óráiban az 
Ipolyi-féle könyvnyomda körforgó 
gépen. Nyomdáért felel: Nyirő Jó-
zsef.” Az említett költő Vincze Jó-
zsef volt, akinek 1947-re című verse 
az első oldalon jelent meg, a művész 
Würtz Ádám, a nyomdászok pedig 
Nyirő János, Tóth József és Topa 
György voltak.

A lap elejétől a végéig humoros 
hangvételben íródott. A címlapon 
hosszú, Bujék című vezércikkben 
az óévet búcsúztatták, majd találós 
kérdések, vicces apróhirdetések, hí-

rek és történelmi hírek következtek, 
de házassági tanácsadót is találhat-
tak az olvasók, egy szállítási vállal-
kozó pedig a szilveszteri részegek-
nek ajánlotta szolgáltatásait. Helyi 
hírt keveset találunk a lapban: ezek 
között említésre méltó az 1947. 
január 6-ra meghirdetett erdei 
„januális”, ahol „a talpalávalót a kül-
földön járt igenhíres »Rátzvölgyi« 
100 tagú banda szolgáltatja”. A sok 
tréfa mellett egy igaz (?) hírt is kö-
zöltek „Ez nem vicc!” felirattal: e 
szerint 1947. január 6-án megnyílik 
az Ipolyi-féle cég kölcsönkönyvtára. 
A hír valódiságát kérdésessé teszi a 
hír alatt olvasható Új regények című 
rovat, ahol kitalált, tréfás könyvcí-
meket olvashatunk (pl. Az ártatlan 
kislány /Teljesen kifogyott/).

A négy oldalon megjelent lapot 
Würtz Ádám metszetei illusztrál-
ták: a címlapon egy szaladó újévi 
malac, hátrább egy Vincze József-
ről készült karikatúra volt látható, 
az egyes cikkekhez pedig kisebb 
illusztrációk készültek (hegedűs, 
gólya, táncosok, szilveszteri asztali 
kellékek, stb.).

Bár a szerkesztők azt ígérték, hogy 
a lap a következő szilveszterkor is 
megjelenik, ez a szám vélhetőleg 
már nem készült el, a nyomda a ha-
marosan bekövetkező államosítás-
sal végleg megszűnt.

Felhasznált irodalom: Tolna megye 
sajtóbibliográfiája 1873-1980. Ösz-
szeállította: Fülöp Attila. Szekszárd 
1980, 71.

K. Németh András

Fotógyűjtés
A képen az 1982. május 1-jei felvonulók láthatók. A fotót Németh 
Miklós bocsátotta az újság rendelkezésére.

Továbbra is várjuk Olvasóinktól a közlésre szánt fényképeket, doku-
mentumokat.

A honismeret napja
2007 óta Bél Mátyás születésnap-
ján március 24-én ünnepeljük a 
honismeret napját. 

A lassan országossá váló meg-
emlékezést a Tolna megyei szer-
vezet az idén Tamásiban tartotta 

a Könnyü László Városi Könyvtár 
olvasótermében, melyen a Tolna 
Megyei Egyed Antal Honismereti 
Egyesület vezetőségi tagjai is részt 
vettek. 

A honismereti nap célja a diákok 
figyelmének és érdeklődésének fel-
keltése a helytörténet iránt. A Béri 
Balogh Ádám Gimnázium és a Vá-
lyi Péter Szakképző Iskola egy-egy 
osztályának tanulói Czompó Márta 
könyvtárostól előadást hallhattak a 
szellemi előd, Bél Mátyás életéről és 
munkásságáról, valamint dr. K. Né-
meth András régész, muzeológus 
Szülőföld, helytörténet, tudomány 
címmel tartott előadást a honis-

meret terén folytatott tudományos 
tevékenységéről.

Reméljük a programmal sikerült 
felkelteni legalább néhány gyerek 
figyelmét szülőföldjének története 
iránt.

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves Családját és érdeklődő Ismerőseit
KÖLTÉSZET NAPI RENDEZVÉNyüNKRE

Erdős Orsolya és Kántor István
Rímes, furcsa játék című zenés műsorára

Helyszín: Könnyü László Városi Könyvtár olvasóterme
Időpont: 2012. április 11. (szerda) 18 óra

60 ÉVES A KÖNNyü LÁSZLÓ VÁROSI KÖNyV-
TÁR ÉS HELyTÖRTÉNETI GyűJTEMÉNy

ünnepeljen velünk!
 Vegyen részt rendezvényeinken 2012. május 5-én szombaton 

a könyvtár olvasótermében
Programok:

17.00 – Haza a múltban. Dr. K. Németh András könyvének bemutatója 
17.45 – A könyvtári pályázatok eredményhirdetése

18.00 – „Éltem egyszer én, Márai Sándor” Csányi Zoltán előadó 
művész önálló előadói estje
Mindenkit szeretettel várunk!

Húsvéti alkalmak  Tamá-
siban, az evangélikus 

gyülekezetben
Áprilsi 6. 18.00 nagypénteki is-
tentisztelet 

Április 8. 6.00 ökumenikus 
együttlét , Kossuth tér 

Húsvét vasárnap 11.00 presbite-
rek beiktatása, úrvacsora

Április 9. 11.00 húsvét hétfői is-
tentisztelet 

Rügyszívecske nyílj meg vala-
hára!

Meleg árad le a magyar fára:

az Úr Jézus kegyelmének fénye.

Hogyne lenne életre reménye!

(Túrmezei Erzsébet)

Új fények gyúltak az óvodában 
A Philips IPSC Tamási Kft. jóvoltá-
ból, s egy nemzetközi program támo-
gatásából megújult, korsze-
rűbbé vált a TONIEPSZ 
Aranyerdő Tagóvoda világí-
tásrendszere. A fényforrások 
cseréje alkalmából március 
26-án ünnepséget tartottak 
az óvodában.

Az esemény előtt a 
Philips képviselői Ingo 
Strassberger gyárigaz-
gató vezetésével Ribányi 
József polgármester és az 
óvoda vezetőinek kíséreté-
ben megtekintették a már korsze-
rűsített csoportszobákat. Fülekiné 
Guzslován Edit intézményvezető 
köszöntőjében egy mesebeli álom 
megvalósulásról számolt be, amely 
„csupán” egy csoportszoba fényfor-
ráscseréjének tervével indult, s egész 
óvoda fénycsöveinek és izzóinak ki-
váltásával zárult. A köszönők sorát 
az óvodások folytatták, akik éneke-
ikkel, táncaikkal fejezték ki hálájukat 
az elvégzett nagyértékű munkáért. 
Ribányi József polgármester az ön-
kormányzat nevében mondott kö-
szönetet az 572 db fénycső és a 242 
izzó cseréjéért, amely világosabb kör-
nyezetet biztosít a kicsiknek, gazda-
ságosabb üzemeltetést eredményez 
a fenntartónak, s nem utolsósorban 
„energiatudatosabb” szemléletet ad 
a gyermekeknek, amelyet célszerű 
már ilyen fiatal korban elkezdeni. 
A városvezetés tervei közt szerepel 
a település közvilágításának korsze-
rűsítése, amelyben számítanak Ta-
mási legnagyobb foglalkoztatójának 
és adóbefizetőjének világszínvonalú 
termékeire is. Ingo Strassberger úr 
a kedves fogadtatást köszönte meg 

elöljáróban, majd kifejezte reményét, 
hogy a mai esemény egy jövőbe mu-

tató együttműködés „alapkőletétele”, 
s felajánlotta a maga és a munka-
társai szakmai segítségét az önkor-
mányzat világításkorszerűsítéssel 
kapcsolatos terveihez, pályázatihoz. 
Az ajándékozók ezúttal sem jöttek 
üres kézzel, az igazgató úr játékokkal 
teli ajándékcsomagokat adott át az 
óvoda vezetőinek. 

Az ünnepséget követően rövid 
nyilatkozatot kértünk Berki János 
programfelelőstől, akitől megtud-
tuk, hogy e több országot érintő 
programnak Magyarország is részes 
volt, s több mint 30 hazai iskolá-
ban 60.000 fénycsövet cseréltek ki, 
s 1800 diák vett részt azokon az is-
kolai előadásokon, amelyek az egész-
ség-, környezet- és életmódtudatos 
gondolkodásukat kívánta erősíteni.

A rendezvény bennünket, a Ta-
mási Táj szerkesztőit is arra ösztö-
nöz, hogy a következő lapszámban 
bemutassuk a Philips tamási gyár-
egységét, amely gyártásszerkezeté-
ben, működésében eltér elődeitől, 
a Villamosipari KTSZ-től, a Ta-
Luxtól, a Massive Kft.-től.

Felhívás
„Óh ne mondjátok azt, hogy a könyv ma nem kell.”

/Babits Mihály/

A Könnyü László Városi Könyvtár 60. évfordulója alkalmából kérés-
sel fordul a város lakosságához: régi könyvtári fotóival vagy írásos 
visszaemlékezéseivel járuljon hozzá a rendezvény színvonalas meg-
ünnepléséhez.

A beérkező anyagokat a május 5-i évfordulós ünnepségen szeretnénk 
bemutatni az érdeklődőknek.

A képeket és az élménybeszámolókat 2012. április 27-ig kérjük leadni 
könyvtárunkban. 

Együttműködő közreműködésüket előre is köszönjük!
könyvtárosok
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Félévszázados a horgászegyesület
Tamási Kossuth Horgász Egyesület

A Tamási Kossuth Horgász Egye-
sület 2012-ben ünnepli megalaku-
lásának 50. évfordulóját. Ebből az 
alkalomból kerestük meg Szakács 
Szabolcsot, az egyesület jelenlegi 
elnökét.

 – A Tamási Kossuth HE mint 
egyesület, 1962-ben alakult. 1970-
ig a Kapos-Koppány folyó szol-
gált a horgászat színhelyéül, igen 
változatos és gazdag halfaunával. 
Nagy számban megtalálható volt 
benne a ponty, a domolykó, a sül-
lő, a jászkeszeg, a dévérkeszeg, a 
bodorka. Az egyesületi versenyek is 
itt kerültek megrendezésre, melyek 
egyikén akadt olyan versenyző, aki a 
verseny alkalmával, a tejüzemi befo-
lyónál kisorsolt helyen 242 db halat 
zsákmányolt. 
•  Ma már az „egyesületi élet” a 

Gonozdi-tavakon zajlik? Mikor 
és hogyan létesültek?

 – A történetet Gábor István 
horgásztársunk elmondása alap-
ján idézném. 1970 őszén Takács 
György, a KTSZ elnöke és Hirt Fe-
renc üzemvezető egy szolgálati út-
ról hazafelé megálltak a Gonozdi-
patak hídján, és végiggyalogoltak a 
mai Gonozd I-es tó beírójáig. Ki-
pattant a fejükből egy „szikra”! Az 
ötletüket közölték Gábor István 
horgásztársukkal is. Az események 
gyorsan peregtek. Együttesen meg-
keresték Pelcz Mihály akkori egye-
sületi elnököt, Nagy Lajos községi 
PB. titkárt - aki szintén az egyesü-
let alapító tagja volt-, majd eljártak 
a terület akkori tulajdonosának 
képviselőjénél, a Béke TSZ elnö-
kénél, aki az egyesület rendelke-
zésre bocsátotta a mai tó területét. 
A KTSZ-es horgászok végezték a 
munkálatok nagy részét. A föld-
munkák elvégzése után, 1971 ta-
vaszra készült el a Gonozd I-es tó. 
A KTSZ-es horgászok munkáján 
felbuzdulva sorra csatlakoztak az 
Orion, a Vegyépszer, a Kenyérgyár, 
a Költségvetési üzem, és más cégek 
horgászai. 

A Gonozd II-es tó tudomásom 
szerint a 90-es évek közepén vet-
tük birtokunkba. Ezzel kapcsolat-

ban sajnos pontos részletekkel nem 
szolgálhatok, az információk be-
szerzése folyamatban van.
•  A fenti cégek sajnos időközben 

megszűntek, illetve átalakultak, 
de az egyesület a mai napig műkö-
dik. Mi jellemzi a jelent?

 – Röviden csak annyit monda-
nék, hogy az egyesületünk taglét-
száma napjainkra elérte a 360 főt. 
Örömmel tölt el, hogy a gyermek 
horgászok száma is évről évre fo-
lyamatosan növekszik.

Sokan, nagyon sokat tettek és dol-
goztak mindazért, amit ma magun-
kénak tudhatunk. Kevés horgász-
egyesület mondhatja el magáról, 
hogy van saját tulajdonú horgász-
vize - nekünk ebből egyből kettő-, 
összkomfortos vendégháza, és saját 
horgászboltja egyaránt. A Gonozd 
I-es tó a mai napig híres kapitális 
harcsáiról. Az évente telepített ha-
lak mennyisége is nagy számban 
vonzza a horgászokat az ország 
szinte minden részéről. Az idei sze-
zonra is kb. 160 mázsa halat telepí-
tettünk a két tóba együttesen.
•  Hogyan ünneplitek az év-

fordulót, milyen versenyek, ren-
dezvények szerepelnek az idei 
programban? Tervezitek-e, hogy 
valamilyen formában feldolgozzá-
tok az első 50 éveteket?

 – A jubileum alkalmából az alábbi 
programokkal szeretnénk színesíte-
ni az ünnepet, melyre sok szeretet-
tel várjuk horgásztársainkat, család-

tagjaikat, és barátaikat. Május 6-án 
Akva-Plast Kupa házi horgászver-
senyt, május 13-án Gonozd kupa 
- Dravecz Károly-emlékversenyt, 
május 20-án korosztályos gyermek-
versenyt, június 23-án JUBILEU-
MI RENDEZVÉNy- CSALÁDI 

NAP-ot, július 7-én valamint 28-
án és augusztus 11-én éjszakai hor-
gászversenyt tartunk. Július 15- a 
Megye II. osztályú CSB-t, október 
21-én Pergető versenyt rendezünk. 
A jubileum alkalmából egyesületi 
logóval ellátott pólót készíttetünk, 
amit az egyesület horgászboltjában 
és rendezvényeinken egyaránt meg 
lehet majd vásárolni. A programok-
ról az egyesület horgászboltjának 
faliújságán illetve honlapunkról, a 
www.tamasikossuthhe.info oldalon 
tájékozódhatnak egyesületi tagjaink 
és az érdeklődők.

Szeretnénk egy kis füzetet is 
kiadni. Ezért kérjük minden je-
lenlegi és korábbi horgásztár-
sunkat, hogy korabeli fotójával, 
dokumentumaival, személyes visz-
szaemlékezéseivel segítse a kiadvány 
megjelenését. Ezeket a horgászbol-
tunkban adhatják le személyesen, 
illetve elküldheti e-mail címünkre, 
a tamasikossuthhe@gmail.com-ra. 
A feldolgozás, archiválás után min-
den kapott anyagot visszaadunk tu-
lajdonosának.
•  Szabolcs, köszönjük az infor-

mációkat, sok sikert a programok, 
versenyek megtartásához!

Soron következő prog-
ramok a Tamási Termál-

fürdőben 
Május 1. 
MAJÁLIS
Május 6. 

Anyáknapja a fürdőben
Május 15. 

A családok világnapja.

Bővebb információ:
Tel.: 06 74 470 437
www.tamasifurdo.hu

Utazás 2012 kiállítás
Immáron 35. alkalommal talál-
koztak a hazai és a külföldi ki-
állítók az utazni vágyó nagykö-
zönséggel az ország legnagyobb 
turisztikai vásárán, 
amelyet március 1-4. 
között rendeztek Bu-
dapesten a Hungexpó 
területén. 

A Gyulaj Zrt., vala-
mint a Tamási Termál-
fürdő és Tamási kistér-
ség az A pavilonban a 
dél-dunántúli regioná-
lis standon mutatko-
zott be. Az alkalomra 
elkészültek az ingyenes 
kiadványok, így a Gyuzlaj Zrt. 
lengyel-annafürdői Turisztikai és 
Természetismereti Központját, 

illetve a kistérség egészét bemu-
tató prospektusok. Az új kiadvá-
nyok kaphatók már a Tourinform 
Irodában (Tamási, Hársfa u. 3., 

termálfürdő). Az érdeklődők kér-
dőívet is kitölthettek, s a legsze-
rencsésebb, Kaszás Veronika a 

nyereményt 
f e l a j án lók 
sorso lásán 
egy tamási 
családi hét-
végét nyert, 
a m e l y h e z 
i n g y e n e s 
fürdőbelé-
pőt a ter-
málfürdő,  a 
szállást  Ter-
mál Motel 
és  Kemping 
biztosítja.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisz-
telt Képviselők!

Sajnos megtörtént az, amitől 
régóta féltünk. Most még jobban 
rettegünk mi, akik a volt szovjet 
laktanyában élünk és akik az ipari 
parkban dolgozunk.

Március 20-án történt egy sajná-
latos és tragikus végű baleset, amely-
ben meghalt egy édesanya, nagyma-
ma. Ez a baleset talán elkerülhető 
lett volna, ha az itt élők és dolgozók 
többszöri kérését nagyobb odafigyelés 
és tettek kísérték volna.

Most ismételten szeretnénk felhív-
ni az Ön és a Képviselő-testület fi-
gyelmét, hogy az itt élő emberek biz-
tonsága érdekében mielőbb építsék 
meg a kerékpárutat a laktanyából a 
városba.

Indoklás:
A főút forgalma a reggeli és esti 

órákban egyre nagyobb. Akkor, ami-
kor az itt élő emberek munkába, 
vagy onnét hazafelé tartanak. A 
Honvéd utca útburkolatának álla-
pota katasztrofális. Járda hiányá-
ban a gyalogosok, a kerékpárosok és 

az autósok is a gödröket kerülgetik! 
Így a figyelem megoszlása fokozot-
tan növeli a baleseti kockázatot. 
Azok az lakosok akik itt közlekednek 
nap  mint nap, egyre inkább félnek.

Említhetnénk a település vége 
(kezdete) jelzőtáblát, ami ha nem a 
Honvéd utca végén a bokrok között 
lenne, vagy a benzinkút után, ha-
nem a laktanya után, illetve ott van 
a 70-es jelzőtábla, ami lehetne 50-es 
is. Mi látjuk és érezzük, hogy a tábla 
ellenére nem ritka a száguldozás, és 
a szabálytalan előzés is, hogy közben 
elég talpon, vagy kerékpáron ma-
radnunk az út szélén. A közvilágí-
tás is elégtelen ezen az útszakaszon, 
megoldásra vár!

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt 
Képviselők!

Ismételten kérjük Önöket, hogy 
problémánkat mielőbb vizsgálják 
meg, közösen találjuk meg a mind-
annyiunk számára megnyugtató 
megoldást!

Tamási, 2012. március 21.
Laktanyában élők és dolgozók

A gyógynövénykutató 
vendégeskedett

Csurgó Sándor volt a vendége 
a Városi Művelődési Központ 
„Életutak” sorozat március 
28-i rendezvényének. 

A meghívottat Csapó György, 
az intézmény igazgatója kérdez-
te.
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A Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának hírei
 Márciusban, az igazi havas időjá-
rást produkáló februárt követően 
végre enyhébbre fordult az idő, így 
megkezdődhetett a város közterü-
leteinek rendbetétele. A hó elol-
vadását követően sok hulladékot, 
levelet kellett munkásainknak a 
közterületekről összetakarítani és 
elszállítani.

A szükséges helyeken elvégeztet-
jük a növényzet nyesését, a nyese-
dék elszállítását.

Az idei közmunkaprogramok ke-
retében október hónap végéig sor 
kerül több, Tamási közigazgatási 
területén található illegális hulla-
déklerakó felszámolására, illetve a 
Gonozdi-patakba és a Koppányba 
vezető árkok, vízfolyások medrének 
rendbetételére. Folyamatban van a 
Kisfaludy utcai árkok és átereszek, 
valamint a padka rendezése.

Megkezdődött a rácvölgyi kerék-
párút építése. A kivitelező vállalko-
zó jelenleg a pályaszerkezet alatti 
átereszeket építi, majd megkezdi a 
nyomvonal lehumuszolását és ki-
építését. A munkák befejezési ha-
tárideje 2012. július 31.

Felhívjuk a lakosok figyel-
mét a következőkre:

- Megváltozott a forgalmi rend a 
Petőfi utcában. 2012. március 28-
tól az egyirányú forgalmi rend két-
irányúvá változott, melyet a rendőr-
ség munkatársaival való egyeztetést 
követően jelzőtáblákkal szabályoz-
tunk.

- A Fornádpuszta és Kecsegepusz-
ta közti útszakaszon is új jelzőtáb-
lákat helyeztünk ki. Az „egyenetlen 
úttest” veszélyt jelző táblák a 2 km-
es útszakaszra vonatkozó kiegészítő 
táblákkal és a 30 km/h-s sebesség-
korlátozó táblák az összekötő út 
burkolatának rossz állapotára hívják 
fel az arra közlekedők figyelmét. 
A sebességkorlátozás betartásával 
elkerülhető a gépjárművek kátyúk 
okozta károsodása.

- A közmunkaprogram keretében 
felszámolt és felszámolásra kerülő 
illegális hulladéklerakók területei 
a sok-sok éve tartó áldatlan álla-
potokat követően újra rendezetté 
válnak. Kérjük a lakos-
ságot, hogy ne hordja-
nak ismételten hulladé-
kot ezekre a helyekre, 
ugyanis a kitakarításuk 
sok időt és pénzt igényel. 
Nem beszélve a romló 
városképről. Használják 
a volt szeméttelep bejá-
ratánál kihelyezett hul-
ladékgyűjtő konténere-
ket, melyek használata 
ingyenes. A következő 
hónapokban várhatóan 
az új hulladékudvar is 
megnyitja kapuit, aho-
va szintén beszállítha-
tó lesz a háztartási, és 
egyéb hulladék.

- Az elmúlt hetekben, 
hónapokban több ízben 
történtek falopások a 
város félreeső külterüle-

ti részein. Szerencsére a rendőrség 
munkatársai sok esetben elfogták az 
elkövetőket. 

Felhívjuk mindenki figyelmét, 
hogy már egy fa kivágása is en-
gedély nélküli favágásnak, idegen 
tulajdon esetén falopásnak minő-
sül. „Senki földje” nincs! Minden 
földterületnek van az ingatlanügyi 
nyilvántartásban bejegyzett tulaj-
donosa, ezért kül- vagy belterületen 
tervezett favágás esetén egyaránt 
ajánlott előzetesen egyeztetni a 
Polgármesteri Hivatal műszaki osz-
tályával, az esetleges későbbi kelle-
metlen meglepetések, és következ-
mények elkerülésére!

Hannoveri diákok szak-
mai gyakorlata

A tavalyi sikeres Leonardo-pro-
jekt után idén is érkeztek német 
diákok magyarországi gyakorlat-
ra, a Vályi Péter Szakképző Iskola 
közreműködésével. 

2011-ben négy diák látogatott el 
hozzánk, s töltöttek el három he-
tes szakmai gyakorlatot, mezőgaz-
dasági gépszerelő szakmájukhoz 
kapcsolódóan. Idén szintén érkez-
tek hozzánk diákok Hannoverből: 
pályázatuk szerint húsz diáknak 
adatott meg a lehetőség, hogy öt 
különböző országban tölthessék el 
három hetes szakmai gyakorlatu-
kat. A húsz főből négy diák érkezett 
Magyarországra 2012. március 13-
án, kedden a hannoveri Justus-von-
Liebig iskolából. Magyar koordiná-
toruk, Borbély Melinda segítségével 

a fiúk különböző gyakorlati helye-
ken tanulhatnak: ketten a Dalmand 
Zrt-nél, egy diák Varga Istvánnál, 
egy pedig az Ezermag Kft-nél. A 
tanulók betekinthetnek a magyar 
mezőgazdaság mindennapjaiba, és 
lesz idejük szakmai tapasztalatot is 
szerezni az itt töltött hetek alatt, hi-
szen majd csak április 4-én utaznak 
haza. Találkoztak azokkal a vályis 
diákokkal is, akik szintén mezőgaz-
dasági gépszerelőnek tanulnak. Ez 
az ismeretség azért is nagyon fon-
tos, mert 2012 szeptemberében két 
kísérő tanárral együtt 12 vályis diák 
utazhat ki Hannoverbe négyhetes 
szakmai gyakorlatra. Augusztus 
utolsó két hetében a diákok nyelvi 
felkészítésen vesznek részt, mely-
nek végén eldől, hogy kik azok, 
akik kiutazhatnak Németországba, 
s szerezhetnek külföldi szakmai ta-
pasztalatot, életre szóló élmények-
kel együtt.

Vályi jó gyakorlatok – út a refe-
renciaintézménnyé válás felé

A Vályi a hátrányos helyzet ke-
zelésében több éves gyakorlatot, 
és tudatos fejlesztési folyamatot 
tudhat maga mögött. Ez irányú 
tevékenységünket több regisztrált 
jó gyakorlat is jelzi.

Pedagógiai munkánk elismerése-
ként a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium irányítása alá tarto-
zó Wekerle Sándor Alapkezelő-
től érkezett felkérés, hogy készülő 
oktatófilmjükbe iskolánk két jó 
gyakorlatával is mutatkozzon be. A 
forgatócsoport filmre vette, hogyan 
alkalmazzuk az egyéni fejlesztési 
terveket a tanulói előrehaladás sike-
ressége érdekében, és bemutatásra 
került a konfliktuskezelésben haté-
kony mediációs gyakorlatunk is.

Jó gyakorlatainkat szeretnénk to-
vábbadni más oktatási intézmények-
nek is, ezt a 6 millió Ft-os összkölt-
ségvetésű, 100 %-os támogatottságú 
TÁMOP 3.1.7 számú nyertes pályá-
zatunk jóvoltából referencia-intéz-
ményként tehetjük majd.

Tavaszváró kalandőrület
Nyolcadik alkalommal rendezték 
meg március 8-án és 9-én a 24 
órán át tartó vetélkedőt a Szent 
László TISZK Vályi Péter Tagin-
tézményében. 

A játék lényege, 
hogy a verseny-
zők interneten 
kapják meg a fel-
adatokat, melye-
ket otthonukban, 
vagy iskolájuk-
ban teljesítenek, a 
megoldásokat visszaküldik, s jöhet 
a következő feladat, kaland. A szel-
lemes, tréfás, olykor elgondolkoz-
tató, vagy csak komoly nehézségek 
árán megvalósítható feladatokat a 
diákönkormányzat két segítő peda-
gógusának (Szinák Renáta, Kolozs 
Levente) vezetésével lelkes pedagó-
gus csapat állítja össze, s a kaland-
őrületben résztvevő versenyzők szá-
ma évről évre emelkedik. Városunk, 
és a környező települések diákjain 
kívül idén jelentkeztek Pécsről, Sik-

lósról, Bátaszékről, de még Sellyéről 
is. A játékosok ezúttal is a kincses 
ládát indultak felkutatni, amelyet 
két titokzatos idegen, „A és K” el-
raboltak. Útjuk során végigkalan-

dozták Európa 
számos országát, 
de jártak Afri-
kában és Dél-
Amerikában is. 
A feladatok kö-
zött szerepeltek 
szellemi kvízek, 
ügyességi játékok 
és küldetések is: 

vajon ki talál leggyorsabban hajnali 
kettőkor egy egyenruhás rendőrt, 
németjuhász kutyával. 2012-ben a 
leggyorsabb, s legkreatívabb csapat 
a TONIEPSZ Béri Balogh Ádám 
Gimnázium diákjaiból állt: ők vol-
tak az Anyahajó Kabinajtó Hajto-
gatók, vagyis az AKH. Csütörtök 
déltől péntek délig keményen és 
kitartóan harcoltak a kincses ládá-
ért, melyet az utolsó kaland telje-
sítésével megérdemelten tudhattak 
magukénak.       

A program folytatódik
A „Minden Gyermek Lak-

jon jól” 2011-ben elindult prog-
ram, melyhez az önkormányzat 
csatlakozott, idén is folytatódik. 
Március 18-20. között 86 család 
vehetett át vetőmagvakat (papri-
ka, paradicsom, borsó, bab, sárga-
répa, zöldség, stb.) A közeljövőben 
várhatóan 10 db előnevelt csirkét 
kapnak. A programban olyan rá-
szoruló családok vehetnek részt, 
akik gyermeknevelési támogatás-
ban részesülnek, s 2011 októberé-
ben jelentkeztek az adományokra

Pántlikás néptáncosok 
sikere Pécsen

Különdíjat kapott Simon Ale-
xandra és Papp Dániel, a Pántlika 
néptánc együttes két táncosa az I. 
Baranyai Szólótánc fesztiválon.

Március 3-án Pécsen rendezték 
meg az I. Baranyai Szólótánc fesz-
tivált. A 125 nevező három korcso-
portban versenyzett. A gyermek, if-
júsági és felnőtt korosztály kötelező 
és szabadon választott bemutatóit 
háromtagú zsűri értékelte: Radák 
János táncoktató, a pécsi Magura 
Táncegyüttes, a Hidas Néptánc-
együttes és a Bukovinai Székelyek 
Országos Szövetsége Bukovina 
Együttesének művészeti vezető-
je, Tombor Bea táncpedagógus, 
Örökös Aranygyöngyös Táncos, a 
székesfehérvári Táncol”KODO” 
Táncegyüttes vezetője, Varga Sán-
dor néprajzkutató, a Szegedi Tu-
dományegyetem Néprajzi és Kul-
turális Antropológiai Tanszékének 
oktatója.

A Pántlika néptánc együttest kép-
viselő páros a felnőtt korcsoportban 
indult. Kötelező táncuk bukovinai 
csárdás és silladri, a szabadon vá-
lasztott sárpilisi lassú és friss csár-
dás volt.

Simon Alexandra – Papp Dániel 
páros a bemutatott táncok stílusos 
előadásáért a zsűritől különdíjat ka-
pott.

Építő és Városüzemeltető Kft.
2012. március 1-jétől elindult a Startmunka 2012 – mezőgazda-
sági projekt. Három helyszínen, 80 főt foglalkoztatunk. Tamási – 
Fornádon szabadföldi és fóliasátras zöldségtermesztés, a Vágóhíd ut-
cai telephelyen fóliasátorban palánták nevelése, városi dísznövények 
termesztése, a szarkahegyi állattartó telepen a telephely rendberakása, 
ólak javítása, meszelése, palánták nevelése, valamint a város közterü-
letein, parkok, ágyások karbantartása. A programban résztvevők tan-
folyamon vesznek részt, melyen belül a kertészeti kultúrák termeszté-
sét, valamint a háztáji állatok nevelését, tenyésztését sajátítják el. 

Kemping: a fürdő szomszédságában levő kempingben megkezdődtek 
a szezonra való felkészülés előkészületei. Az apartmanok fűthetőek, itt 
egész évben várjuk a vendégeket. A kemping rész és a motel szezonális 
jelleggel üzemel, május 1-jétől október 15-ig. A kempingvendégek köz-
vetlen átjárással vehetik igénybe a fürdő területén levő szolgáltatásokat 
a nyitvatartási idő alatt. Nyitás előtt sor kerül a kempingezők számá-
ra tavaly felújított vizesblokk napkollektorral való ellátására, mely egy 
pályázat keretében valósulhat meg. A kemping recepcióra és takarítási 
munkára április 1-jétől munkatársak jelentkezését várjuk.

Tamási temető: a lejárt sírhelyek megváltásával kapcsolatban keres-
sék ügyfélszolgálati irodánkat, hétfőtől szerdáig 8-16 óráig,  csütörtö-
kön 13-16 óráig. pénteken 8-12 óráig. Újramegváltás előtt, a sírhelyek 
pontos azonosítása érdekében kérjük szíveskedjenek egyeztetni Gyenei 
Éva temetőgondnokkal (20/236-81-81), hétköznap 8-16 óráig. Vállal-
juk sírok egész éves gondozását, beültetését. Érdeklődni lehet a teme-
tőgondnoknál.

Emelőkosaras autónkkal (16m-es emelőmagasság) vállaljuk társashá-
zak homlokzatának karbantartási munkáit, vakolat-, ereszalj-, csatorna-
javításokat, üvegfelületek tísztítását, veszélyes fák kivágását.

Itt a tavasz, megkezdődnek a kerti munkák. Segítségére leszünk a 
parkgondozás területén, gyep-
szellőztetésben, sövényvágásban, 
fák metszésében. Kertészeti tevé-
kenységekkel kapcsolatban keres-
sék Varga Ágnest, a 30/205-67-
85-ös telefonszámon.

Az építőipar területén a lakos-
ság és közületek részére épületek 
komplett generálkivitelezésében, 
költségvetések készítésében ál-
lunk rendelkezésre. Kérjék ingye-
nes árajánlatunkat! Hívják Lippai 
Lászlót, a 20/236-54-77-es tele-
fonszámon.

Álláshirdetés
Munkatársakat keresünk a 

Tamási Termál Motel és Kem-
pingbe recepciós és takarítónői 
munkakörökbe. Önéletrajzokat 
a tamasikemping@gmail.com 
e-mail címre, vagy személyesen 
kérjük leadni.

Érdeklődni lehet: a Hársfa u. 
1. címen, vagy a 06-20/236-62-
88-as telefonszámon.

Tamási Galéria
Haid Attila fotóművész „Állo-

más” című kiállítása nyílt márci-
us 28-án a Tamási Galériában. 

A tárlatot Dalos Olivér mű-
vészeti menedzser ajánlotta a 
művészetkedvelők figyelmébe. A 
kiállítás április 22-ig tekinthető 
meg a galéria nyitva tartási ide-
jében. (Keddtől péntekig 14-18, 
szombat- vasárnap 14-17 óráig. 
Hétfő szünnap.)

Vályi-galéria
Rell Kata „Metamorfózis” (a textil átválto-
zása) című kiállítását tekinthették meg az 
érdeklődők a Vályi Szakképző Iskola Kindl-
kupolagalériájában március 13. és április 9. 
között. 

A tárlatot Sas Erzsébet újságíró nyitotta 
meg, a műsorban közreműködtek a vályis diá-
kok kultúrcsoport. 
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Elkezdődött a tavaszi 
szezon

Márciusi eredmények:
4-én: Tamási 2009 FC - 

Dombóvár FC (NB III.) (0-0) 
0-0. Hosszabbítás után 0-1.

Gólszerző: Szűcs Mihály. (92. 
percben). 

11-én: Cikó SE - Tamási 
2009 FC (1-0) 3-1. Gólszerző: 
Johnston Brian. 

17-én:  Tamási 2009 FC - Tol-
na VFC (1-0) 1-0. Gólszerző: 
Baranyai Dávid.

Az alapszakaszból még 3 mér-
kőzés vár a Tamási 2009 FC já-
tékosaira, a rájátszás menetéről 
április 10-én dönt a Tolna Me-
gyei Labdarúgó Szövetség.

2012.03.25. Vasárnap, 15.00 
Kakasd SE - Tamási 2009 FC 
1-4 (1-1). Gól: Kovács P. 2, Ba-
ranyai D., Aschermann.

2012.04.01. Vasárnap,15.30 
Kölesd SE - Tamási 2009 FC

2012.04.07.Szombat, 15.30
Tamási 2009 FC - Dunaföld-

vár FC.
Jó szurkolást, hajrá Tamási!

ifj.Hajdics Attila

OMEGA AC  
sporteredményei

 
Országos serdülő seregszemle 
2012. 02. 25. Budapest 

60 m futás    6. Lacza Eszter 
99’   8,72 s. Távolugrás    3. Lacza 
Eszter 4, 86 m.
Serdülő téli dobó országos baj-
nokság 2012. 02. 25. Budapest

Diszkoszvetés 1 kg    4. Balla 
Zsolt 97’   38,59. egyéni csúcs.
Felnőtt téli dobó országos baj-
nokság 2012. 03. 03. Szombat-
hely. 

diszkoszvetés 2 kg    2. Savanyú 
Péter 87’   56,61 m.

Savanyúné 

április 11. 19.00 MOZI
BOROTVAÉLEN

Színes, feliratos, amerikai thriller, 102 perc, 2012 
április 16. 14.00

KÉZMűVES FOGLALKOZÁS 2.D.
április 17.

KI JÁTSZIK ILYET?
népi dalos játékok tanítása 3.c. osztályosoknak

április 18. 14.00
VI. KISTÉRSÉGI MESEMONDÓ VERSENY

3.-4. osztályosoknak
április 19. 11.00

KÉZMűVES FOGLALKOZÁS 2.A.
április 20. 14.00 GYERMEK MOZI

MuPPETS
Színes, magyarul beszélő, amerikai családi vígjáték, 103 perc, 2011 

április 23. 14.00
KÉZMűVES FOGLALKOZÁS 2.B.

április 24. 14.00
KÉZMűVES FOGLALKOZÁS 

a gimnázium napközis csoportjának
április 24. 14.00

KI JÁTSZIK ILYET?
népi dalos játékok tanítása 3.b. osztályosoknak

április 25. 14.00
VI. KISTÉRSÉGI MESEMONDÓ VERSENY

1.-2. osztályosoknak
Április 25. 14.00

KÉZMűVES FOGLALKOZÁS
 a gimnázium kollégistáinak

Április 25. 18.00
„ÉLETuTAK”őSZINTÉN

beszélgetés Dr. Deák Gáborral, a város volt polgármesterével
április 25. 19.00 MOZI

KÉMES HÁRMAS
Színes, magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 98 perc, 2012 

16 éven aluliaknak nem ajánlott!
április 26. 14.00

KÉZMűVES FOGLALKOZÁS 2.C.
április 27. 10.00

BALATONI MONDÁK
játszóházi foglalkozás a 3. a. osztálynak

KIÁLLÍTÁS
Április 22-ig a TAMÁSI GALÉRIÁBAN

Tamási, Szabadság u. 29/2. (Kultúrák Háza, a volt Bíróság udvarán)
„ÁllomÁs” HAID ATTIlA foTóművész kIÁllíTÁsA

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

 
Április 6-tól április 22-ig a művelődési központban
HÚsvéTI szokÁsok rAjzpÁlyÁzAT bemuTATójA

Megtekinthető az intézmény nyitva tartási idejében.

Április 25-től május 20-ig a művelődési központban
TorbAN eszTer fesTméNyeINek bemuTATójA

Megtekinthető az intézmény nyitva tartási idejében.

TAMÁSI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

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

„Kirobbanó” formában az 
U-11-esek

A 2000-ben született lányok al-
kotta u-11-es tamási csapat is 
részt  vett a szentesi kézilabda 
fesztiválon március 16-18. kö-
zött, ahol első lett korosztályá-
ban.

Nehezen indult az utánpótlás tor-
na a mieink számára, hisz a hosszú 
és fárasztó út utáni első mérkőzésen 
vereséget szenvedtek a hódmezővá-
sárhelyiektől. A folytatás sikereseb-
ben alakult, s a záró napon már az 
elsőségért játszhattak, s az izgalmas 
döntőn egy góllal legyőzték a sze-
gedi tiniket. A legtechnikásabb játé-
kosnak járó díjat a tamási Bukovics 
Bianka érdemelte ki.

A szentesi szereplés egyúttal a 
tavaszi versenysorozatra való felké-
szülést is szolgálta.  Hiszen márci-
us 25-én Tamásiban rendeztük az 
ERIMA országos kézilabda gyer-

mekbajnokság régiós döntőjét,ahol 
ismét remekeltek a tamási lányok.

A Vályi sportcsarnokban vala-
mennyi ellenfelüket – Hódmezővá-
sárhely, Szeged, Szekszárd – legyőz-
ve szerezték meg az első helyet, s 
egyúttal a továbbjutás jogát az április 
14-i, Dunaújvárosban sorra kerülő 
országos elődöntőbe. A játékosok és 
az egyesület vezetése köszöni a szur-
kolók lelkes bíztatását.

kérjük ADójA 1%-vAl TÁmogAssA 
A TAmÁsI kézIlAbDA Club egye-
süleT IfjÚsÁgI szAkoszTÁlyÁT, 
ADószÁm: 18867538-1-17.

TAMÁSI KOPPÁNY SPORTEGYESÜLET 
2012. évi súlyemelő csapatbajnokság I. forduló

10. Iregszemcsei SSZSE, 11. Téglás VSE, 12. Tamási Koppány SE.
Mizov Márton tanítványa,  Horváth Fülöp Attila,a február 18-án ren-

dezett Budapest Bajnokságon 1. helyezést ért el. Bachmann Béla ta-
nítványai kiválóan szerepeltek március 10-én Pécsett rendezett területi 
versenyen. Bartucz Máté 46-58-104 kg, serdülő egyéni csúcs , Orsós Ist-
ván 90-110-200 kg, ifjúsági egyéni csúcs, Hetényi György 90-105-195 
kg, junior egyéni csúcs, Lendvai Szilárd 80-100-180 kg, junior egyéni 
csúcs. A sportág helyi művelői az elmúlt időszakban messze nem ideális 
körülmények között edzettek, amin a jövőben szeretnének változtatni. 
A súlyemelők az elmúlt években sok dicsőséget hoztak a városnak az 
edzők és a szülők áldozatos szerepvállalásának köszönhetően, amihez az 
Önkormányzati támogatás is hozzájárult. A tamási súlyemelő szakosz-
tály szép eredményeket ér el az utánpótlás nevelésben, amit a jövőben 
tovább kell erősíteni. Az országos szövetség ehhez minden támogatást 
megad, ezzel hosszútávon is biztosítható lesz a szakosztály eredményes 
működése.

Bachmann Béla szakosztályvezető

Háromból három
Remek szériával, három győze-
lemmel folytatták szereplésüket 
a tamási kosarasok.

Március 3-án a rájátszás máso-
dik mérkőzésén Tamási Kosár-
labda Sport Egyesület - VOL-
GA (Kaposvár) 74 - 66 (15-14, 
21-12, 21-19, 17-21). A legjobb 
tamási dobók: Haraszti L. (11/3), 
Madarász (15/3), Breuer-Orbán 
(19/3). 

A tamási DÁMOK nyerték 
az alsóházi rangadóját, Tamási 
Kosárlabda Sport Egyesület – 
Meló-Diák (Kaposvár) 50 – 41 

(18-2, 10-11, 7-19, 15-9). A 
legjobb tamási dobók: Madarász 
(21/3), Breuer-Orbán (13/6). 
Ezzel a győzelemmel az alsóházi 
tabella élére ugrottak a Tamási 
kosarasok, a Meló-Diákat taszítva 
maguk mögé a második helyre. 

Győztes mérkőzéssel (ide-
genben) folytatták a rájátszást 
a Tamási Dámok, ATM-VTP 
KK(Kaposvár) – Tamási KSE 
58-67 (11-21, 16-14, 14-12, 17-
20). A legjobb tamási dobók: 
Breuer-Orbán (17/3), Trick (15), 
Madarász (14/3). Edző: Mada-
rász András.

Cseresznyés Balázs

Sakk
Tolna megyei egyéni diákolim-
pia, Szekszárd, 2012. február 18.

10ÉL: 1. Mayer Boglárka, 
10ÉF: 5. Egyed Gergő, 12ÉF: 4. 
Gasparics Viktor, 5. Nagy Károly 
6. Balázs József, 16ÉF: 1. Bodor 
Gábor, 2. Lódi Krisztián. Mayer 
Boglárka és Bodor Gábor jogot 
szereztek a Országos Diákolimpi-
án való indulásra.

Mattolna Kupa 5. forduló 2012. 
február 25.

Tamási Koppány SE - Rend-
őr SE : 4 - 6. Győzött: Halpert 
Sándor, Bodor Gábor, Mayer 
Boglárka, döntetlen: Kiss Lajos, 
Mihalecz Attila

Tolna megyei csapat diákolim-
pia, Szekszárd 2012. március 3.

Alsós fiúk: 2. Tamási ONI (Sza-
bó Flórián, Mayer Boglárka, Fiola 
Richárd, Egyed Gergő). Egyed 

Gergő az egész mezőny legjobbja-
ként, 5-5 pontot ért el. Felsős fiúk: 
2. Tamási TONI (Hutter Máté, 
Gerencsér Bendegúz, Gasparics 
Viktor, Pelcz Viktor)

Mattolna Kupa 6. forduló 2012. 
március 4.

Decs KSE - Tamási Koppány 
SE :  8 - 2. Győzött: Halpert Sán-
dor., döntetlen: Kiss Lajos, Egyed 
Gergő. Végeredmény: 6. Tamási 
Koppány SE. 

Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
6. forduló, Dunaföldvár, 2012. 
március 10.

Mayer Boglárka a 10éves fiúk(!) 
között végzett az első helyen, 
ugyanitt Egyed Gergő 12. lett.

12ÉF: 4. Gasparics Viktor, 5. 
Nagy Károly, 6. Balázs József,  9. 
Pelcz Viktor, 11. Hutter Máté

15ÉF: 7. Gerencsér Bendegúz.
Lódi László

Kötélugrós  
eredményeink

2012. március 21-én délután 
megérkeztünk Dombóvárra, a 
megyei kötélugró versenyre.

Izgultunk. Amikor megláttuk 
a sok versenyzőt, megremegett 
a lábunk. Ha idegesek vagyunk, 
mindig ez van. Az átöltözés és 
lazítás után már nem féltünk, 
csökkent a lámpalázunk. Si-
kerünk volt! A cigánykeréktől 
kezdve a duplasorig szinte min-
den úgy ment, ahogy gyakorol-

tuk. Meg is látszott az eredmé-
nyen, hiszen szép helyezéseket 
értünk el! Négyen dobogón is 
állhattak!

Riba Kíra 5.d TONIEPSZ

Színházlátogatás Szekszárdon
Március 28-án, szerdán a TONIEPSZ Würtz Ádám Általános Iskolá-
jának 46 tanulója Jule Ronstedt: Südseekeller/Déltengeri pince című 
darabját tekinthette meg a Deutsche Bühne előadásában Szekszárdon. 

A 10-14 éves korosztály körében nagy sikert aratott a zenés családi 
nyaralás. A darab remek szereplőkel, ötletes díszletekkel, fergeteges ze-
nei betétekkel mutatta be az anyagilag tönkrement család álnyaralását, 
amelyet a látszat fenntartása érdekében a pincében töltenek el. A mű 
igazi csattanóval zárul. A csaknem két óra olyan gyorsan elrepült, hogy 
szinte észre sem vette a közönség. Köszönjük a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatást, amely lehetővé tette a diákok utazását és a 
feledhetetlen színházi élményt.
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2012-ben is hirdes-
sen hangsebességgel, 
változatlan árakon!

Leggyorsabb és leghatéko-
nyabb reklámozási lehetőség a 
rádióreklám.  A Tamási Rádió 
már 11. éve megbízható és na-
gyon jó hallgatottsági mutatók-
kal működik, közel 45.000 ezer 
embert érünk el egyidejűleg. A 
reklámfelületeink nagy haté-
konysággal rendelkeznek!

Reklámajánlatunk:
Napi hirdetés: 

4-szeri elhangzással  
2.000,-Ft + Áfa. 

Hétnapos hirdetés: 
napi 3-szori elhangzással,  

összesen 21 sugárzás, 
10.500,-Ft+Áfa.
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Lakossági tájékoztató
Tűzgyújtási tilalom

Tisztelettel tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot, hogy a vidékfejlesztési 
miniszter 2012. március 11-től átme-
neti időre általános tűzgyújtási tilal-
mat rendelt el. 

A tűzgyújtási tilalom az erdőkre, 
valamint az erdőterületek hatá-
rától számított kétszáz méteren 
belüli területekre terjed ki, vala-
mint a felsorolt területeken kije-
lölt tűzrakó helyekre is, a közút és 
vasút menti fásításokra, valamint  
a parlag- és gazégetésre is.

Aki a tűzvédelmi rendelke-
zéseket megszegi, erdővédelmi 
bírsággal sújtható. Az elrendelt 
tűzgyújtási tilalom visszavonásig 
érvényes.

Tamási Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének a környe-
zet- és természetvédelemről szóló 
14/2000.(VI. 5.) számú önkor-
mányzati rendelete is tartalmaz 
rendelkezéseket a tűzgyújtásra 
vonatkozóan. Eszerint a lakóte-
lepeken, társasházak területén a 
zöld hulladék égetése tilos. A csa-
ládi és kertes házaknál zöld hul-
ladékot égetni csak március 1. és 
április 30. valamint szeptember 1. 
és november 30. között keddi és 
pénteki napokon lehet 9 és 18 óra 
között. A füstképződés csökken-
tése érdekében a zöld hulladékot 
előzetesen szikkasztani, szárítani 
kell, és az eltüzelés csak folyama-
tosan kis adagokban történhet.

A zöld hulladékot csak olyan 
helyen és területen szabad égetni, 
ahol az égetés és annak hősugárzá-
sa a személyi biztonságot nem ve-
szélyezteti, vagyoni és környezeti 
kárt nem okoz. A tűz őrzéséről és 
veszély esetén annak eloltásáról a 

tűz gyújtója köteles gondoskodni. 
A tűz helyszínén olyan eszközö-
ket és felszereléseket kell készen-
létben tartani, amelyekkel a tűz 
terjedése megakadályozható, ille-
tőleg az eloltható. Az égetés be-
fejeztével a tüzet maradéktalanul 
el kell oltani, úgy, hogy parázs ne 
maradjon. Az égetendő hulladék 
nem tartalmazhat kommunális, 
ipari eredetű valamint veszélyes 
hulladékot (műanyagot, gumit, 
vegyszert, festéket illetve ezek 
maradékait, stb.).

A mezőgazdasági termelésből 
származó egyéb zöld hulladékot 
belterületen égetni tilos. Lábon 
álló növényzet, tarló égetése tilos. 
Külterületen, ha a mezőgazdasági 
termelés során keletkező egyéb 
zöld hulladék más ártalmatlaní-
tására nincs lehetőség, az égetés 
csak október 1. és május 31. kö-
zött lehet, ha az illetékes minisz-
térium tűzgyújtási tilalmat nem 
rendelt el. Június 1. és szeptem-
ber 30. között külterületen is tilos 
égetni.

Aki a rendelet hivatkozott ren-
delkezéseit cselekvéssel vagy mu-
lasztással megszegi, vagy azokat 
kijátssza „Helyi környezet-, il-
letve természetvédelmi szabály-
sértés”-t követ el, és harmincezer 
forintig terjedő bírsággal sújtha-
tó.  A szabálysértés elkövetőjével 
szemben a közterület-felügyelő 
tízezer forintig terjedő helyszíni 
bírságot szabhat ki, vagy ellene 
szabálysértési feljelentést tehet.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy tájékoztatónkat szívesked-
jenek tudomásul venni, s az abban 
foglaltaknak eleget tenni. 

Tamási Város Önkormányzata 

A Láthatat-
lan Légió

Bizonyára hallottak már a Lát-
hatatlan Légióról. A Láthatat-
lan Légió létezését biztos nem 
hiszi el az, aki sosem mozdul 
ki, nem olvas, nem lát. Pedig 
sok tekintetben megegyezik az 
emberek elbeszélése bizonyos 
adatokról a város és vidéke kü-
lönböző részeiről.

Először nagyon tisztelték őket, 
mivel lendülettel érkeztek, pró-
báltak úgy tenni, mintha értünk 
tennék a dolgukat, a lényeget 
maguk közt tartva. Mégis sor-
ban beletörött a bicskájuk. Így 
már bicskára sem volt szükség, 
hiszen leszúrni sincs kit vele. 
Most szembe kéne nézni min-
dennel. Mindazzal, amit művel-
tek, de főleg azzal, amit elfelej-
tettek megtenni.

Pedig az egyik elkezdte. Be-
ment a Házba, a várost pedig 
gondolta, rábízza a többiekre. 
Később rájuk is hagyta az egé-
szet, azóta csak évente egyszer 
szólal meg, mint a legnagyobb 
remeték. Ilyenkor mindenki ün-
nepli, ezzel el is van. Korábban 
is láthatatlan volt, ezért vagy 
azért.

A vidéket fel sem fedezte, pe-
dig ez lett volna a feladata. Az 
emberek ezért adták rá voksukat 
és nem azért, hogy bedobja a 
törölközőt, mint órabéres kép-
viselő, aki ki sem nyitja a szá-
ját, mert nem jár érte prémium. 
Lényegében végigténferegte az 
elmúlt hat évet, ahelyett, hogy 
szembesítette volna a térségben 
élőket a megvalósult tények-
kel, már az igazival, nem amit 
összehazudoztak. A központi 
ideológia által támogatva, fon-
tosabbnak tűnt duplán ma-
gyarnak tetszelegni, mint igazi 
européennek.

A vállalt feladat azért több 
munkát és felelősséget kívánt 
volna, de ehhez korábban kell 
kelni. 2010-től végre megva-
lósíthatta volna amit akart, ha 
valóban akart valamit és addigra 
nem felejtette volna el, mit is. 
Sőt az a fránya, vörös ellenszél 
sem fújt már. Így sajnos meg-
állapítható, hogy ő és párttársai 
kezei között szenved ki a város 
és vidéke.

„És a nóta lassan elhalt, eltávo-
lodott, eltűntek. Hohó, mond-
tuk. Nem úgy van! Csak kezet 
szorítunk valamelyikükkel.” 

Horváth Gábor Demokratikus 
Koalíció Tolna 3 VK

Anyakönyv
Februárban születtek:
Fekecs Jázmin Virág

Göndör Botond
Iván Zsombor

Németh András
Sok boldogságot a piciknek és 

szüleiknek!
Védőnők

Márciusban házasságot kötöttek:
Rózsa Ildikó – Szabó Imre
Gratulálunk az ifjú párnak!

Márciusban elhunytak:
Borbély Istvánné  

(Németh Katalin)
Smátrola Lászlóné  

(Vincze Ilona)
Hajdics József
Rózsa István

Máj Árpád Ernő
Száka Dezső Istvánné  

(Berceli Erzsébet)
Bencze Gyöngyi 

anyakönyvvezető

Waldorf-hírek
Tavaszi sokadalom
Kisütött a tavaszi napocska, elő-
bújtak az ágakon a rügyek és fel-
ébredtek a virágtündérek is: a jó 
gyerekek ágyába, asztalára, játé-
kaik közé elkezdték becsempészni 
a virágtallérkákat. 

Ebből rögtön eszükbe jutott: kö-
zeledik a táncház, ahol bájos, kéz-
zel készített játékokat, díszeket 
vásárolhatnak majd ezeken az apró 
jutalmakon. El is érkezett egy ve-
rőfényes márciusi hétvégén, ahol az 
óvodások az évszakot idéző lepke, 
virágmanócska, kobold, bogárka 
képében jelentek meg. Vonószene-

kar is volt élőzenével - egy kis fan-
táziával tücsköt is láthattunk volna 
bennük-, közben az asztaloknál to-
jásokat, tojástartókat, süti virágokat 
díszíthettek kicsik és nagyok. 

   Végül most sem maradt el a szí-
nes léggömb-zápor, mindenki örö-
mére.

  Dr. Ollmann Anasztázia


