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Gyulaji majális
Egész napos programot kínált a 
Gyulaj Erdészeti és Vadászai Zrt. 
a kicsiknek és nagyoknak, a csa-
ládoknak a 2. ízben tartott majá-
lisán. 

A résztvevőket a Vadaspark bejá-
ratánál várták, majd egy séta kere-
tében bejárták a 20 hektáros terület 
legszebb részeit, köztük a gyerme-
kek nagy örömére a vadsimogatót 
is. Ezután  ki autóval, ki gyalog 
vagy kerékpárral indult a program 
második helyszínére, az óbiródi va-
dászházhoz, ahol a trófeabemutatót 
finom vadpörkölt ebéd követett. A 
délutáni programokban mindenki 

megtalálhat-
ta a számára 
legszórakoz-
tatóbbat, leg-
pihentetőbbet.  
Lehetett lovas 
k o c s i k á z n i , 
megtekinte-
ni a tamási-
ak által máig 
„Rákosi-kas-
télyként” nyil-

vántartott vadászházat, a gyermekek 
kézműves foglalkozásokon, játékos 
vetélkedőkön vehettek rész, az erő-
sek megmérkőzhettek rönkhajítás-
ban, de az erdei vagy a horgásztavak 
körüli séták is az egészségre vált. 
A szórakoztató programoknak, s a 
tavalyinál sokkal jobb időjárásnak 
köszönhetően mindenki jól érezte 
magát. 

Köszönet érte a szervezőknek, s 
közreműködőknek! 

Manci néni 100 éves
Családtagok, rokonok, szomszé-
dok és az önkormányzat képvi-
selői, a zeneiskola növendékei 
köszöntötték Bajusz Sándornét, 
Frühwirth Margitot 100. születés-
napján, április 27-én Hársfa utcai 
otthonában.

A kivételesen szép kort megért 
Margit nénit a városvezetés nevé-
ben Széles András alpolgármester 
és Brettner Éva kulturális referens 
köszöntötte, s a virág mellett átad-
ták Orbán Viktor miniszterelnök 
üdvözletét és emléklapját. Az al-

polgármester úr hangsúlyozta, hogy 
utcabeliként is nagyon tiszteli a né-
nit, aki mindig a szépen ápolt kert-
jéről volt ismert Miklósváron. 

Tamási legidősebb lakója Tamá-
siban született, itt járt iskolában, s 
felnőttként két fiát nevelte, vezette 
a háztartást. A család időközben 
megnövekedett, a két fián kívül 2 
unoka, 3 dédunoka és 4 ükunoka is 
örült a nagy-, déd- és üknagymama 
születésnapjának.

A hosszú élet titkát is megtudtuk. 
Manci néni mindig sokat dolgo-
zott, tette a dolgát, s a kertészkedést 

különösen szerette. Jó 
géneket örökölt, nagy-
mamája is megélte a 103 
évet. „Soha nem volt fő-
nököm, nem parancsolt 
senki”- jegyezte meg 
mosolyogva. Ez utóbbi 
bizonyosan hozzájárult e 
szépkor megéréshez, s a 
titok is ebben rejlik. 

Most sem tétlenkedik, a mai na-
pig megfőz magára. Hálás, hogy 
szomszédai, Erzsike és Irénke be-
segítenek a vásárlásban, néha a ház 
körüli munkában.

T
Anyák napi üdvözlet

Anya, Te vagy az én kincsem,
Nálad drágább bizony nincsen, 
ôrizd, vigyázd az életem, 
maradj még sokáig nekem!

Isten éltessen sokáig minden Édesanyát!

Öt generációs öröm
Kivételes pillanatot örökített 
meg a fotó, Simon Franciska 
édesanyja, Simon-Horváth 
Veronika, nagymamája, Hor-
váthné Szőllősi Edit, dédnagy-
mamája, Szili Jenőné és ük-
nagymamája, Vámosi Józsefné 
körében.
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A polgármester válaszol
Ribányi József polgármester ápri-
lis 24-én reggel ismét a Tamási Táj 
rendelkezésére állt.

•  Polgármester úr, kezdjük a be-
szélgetést egy többek által feltett 
kérdéssel! Bevezetik-e a tamási 
bölcsődében is a gondozási díjat?

 – Jelenleg vizsgálja az önkor-
mányzat a lehetőséget, de még nem 
tudok se igent, se nemet mondani. 
Az eddigi számításaink mintegy 
1,5 millió Ft bevétel származna 
egy 5-6.000 Ft-os havi díj beveze-
téséből. Ez az összeg az üzemelési 
költséghez képest, ami az önkor-
mányzat vállát nyomja, csekély. 
Ugyanakkor a bölcsődei létszám 
alacsony, s ezt tovább csökkentené 
egy ekkora vagy ennél még maga-
sabb díj bevezetése, többlet terhet 
róna a kisgyermekes családokra. 
Arról sem feledkezhetünk el azon-
ban, hogy állami oldalról is nagy az 
elvárás az önkormányzati bevételek, 
a gazdaságos üzemeltetés vonatko-
zásában, éppen ezért a bölcsődé-
ket fenntartó települések 80%-ban 
bevezették a díjat, vagy azt terve-
zik. Hangsúlyozni kívánom, hogy 
nálunk döntés még nincs, alapos 
elemzést igényel a kérdés. 
•  Folytassuk pénzügyeinkkel, az 

áprilisi testületi ülés dönt a sport-
egyesületek és a civil szervezetek 
támogatásáról. 

 – Maximális mértékben támogat-
ni kívánjuk mindkettőt, de a körül-
ményekhez kell igazítani a keretet. 
Sajnos az önkormányzat jelenleg 
nincs abban az anyagi helyzetben, 
hogy a kívánt, a megszokott szin-
ten támogassa őket. A jogszabályi 
keretek viszont lehetővé tették a 
látványsportok – Tamási esetében 
a kézi- és a kosárlabda, valamint a 
labdarúgás – számára, hogy a válla-
latok társasági adójából a korábbi-
nál nagyobb összegű támogatások-
ban részesüljenek. Feladatunknak 
tartjuk, hogy a cégeket összehozzuk 
az említett egyesületekkel, de a töb-
bivel is. Erről szól tulajdonképpen 
az új csarnok építése is, amely egy 
nagyobb összegű társasági adó-
ból valósul meg. Az is örvendetes, 
hogy utánpótlásnevelés esetén csu-
pán 10% önrész szükséges, 90% 
származhat társasági adóból. Ez 

mindenképpen olyan impulzust 
ad majd az egyesületeknek, hogy a 
korábban jellemző elaprózottság a 
jövőben megszűnik.

A civil szervezeteknél is a koráb-
bi támogatási színvonalat tartani 
szeretnénk, ami ebben a gazdasági 
helyzetben nem lebecsülendő. Saj-
nos itt nem számolhatunk a sport-
hoz hasonló új bevételi forrással. 
Minden szervezet vezetőjének, ve-
zetőségének viszont lehetősége van 
arra, hogy a támogatókat, pártoló-
kat, szponzorokat keressen. Ebben 
őket is támogatni kívánjuk. 
•  Témát váltva kérdezzük, hogy 

mi a helyzet a csatornapályázat-
tal, ami részben összefügg a saj-
tóban manapság gyakran emlege-
tett talajterhelési díjak drasztikus 
emelkedésével. (A talajterhelési 
díj lényege, hogy azoknak az in-
gatlantulajdonosoknak kell fizet-
ni egy összetett számítási képlet 
alapján, akiknek lehetősége lenne 
a szennyvízhálózatra csatlakozni, 
de ezt eddig mégsem tették meg.)

 – Többször beszéltünk már e té-
máról. A sokszor beadott pályáza-
taink közül a legutóbbi nyert, de 
a keretek kimerülése miatt, most 
tartalék listán áll. Információink 
szerint a tavasz folyamán a keretet 
feltöltik, s aláírhatjuk a támogatási 
szerződést, amely a város 100%-
os csatornázottságát teszi lehető-
vé. Hogy a beruházás minél előbb 
megvalósuljon, előre elindítjuk a 
közbeszerzési eljárást, hisz a pályá-
zati számadatok adottak. 

Az évről évre emelkedő talajterhe-
lési díjjal az állam egyrészt arra kí-
vánja ösztönözni a tulajdonosokat, 
hogy éljenek az infrastrukturális 
lehetőséggel, másrészt csökkenjen 
a környezetszennyezés ezeken az 
ingatlanokon. Ez a díj településen-
ként eltérő, de véleményem szerint 
mindenütt rövid idén belül megté-
rül a rákötés. (A jelen díjtételeket 
alapul véve, s 120 m³ családi vízfo-
gyasztással kalkulálva megkértük a 
Tamási Közös Víz- és Csatornamű 
Kft. szakembereit, hogy számolják 
ki, mekkora összeget jelent csator-
nahálózatra rákötéssel, illetve a nél-
kül. )
•  A lakosság számára milyen vál-

tozással jár a Polgármesteri Hiva-

tal és Tamási Város Önkormány-
zatának pénzügyi szétválasztása?

 – Véleményem szerint ez első-
sorban pénzügytechnikai kérdés, 
de javaslom a kérdés feltevését az 
aljegyzőasszonynak, aki jobban 
tisztában van ennek jogi hátterével. 
A polgárokat sokkal inkább érinti 
majd a járási hivatalok működése, 
amely a tamásiak által „pártház-
ként” vagy „földhivatalként” ismert 
épületben kap helyet, s megyei 
kormányhivatalhoz fog tartozni. A 
kormányhivatal képviselői felmér-
ték a feltételeket, s azt is elmondták, 
hogy szeretnék felújítani pályázati 
forrásból az egész háztömböt. Azt 
gondolom, hogy ezzel megvalósul 
majd az általunk megkezdett folya-
mat, hogy egy helyen, egy ablaknál 
intézhetik hivatalos ügyeiket a Ta-
mási járás lakói. Itt található majd 
az ÁNTSZ, az erdőfelügyelőség, de 
ide kerül át a Polgármesteri Hiva-
talból az okmányiroda. S nem utol-
só szempont, hogy a városközpont 
egy újabb épülete szépül, újul meg. 
•  Végezetül a Trianon-emlék-

műről érdeklődünk, amely lakos-
sági összefogásból valósul meg, 
s melynek kezdeményezői nyílt 
levéllel fordultak Önhöz a Tamási 
Táj előző számában.

 – Nagyon örülök magánember-
ként és polgármesterként is e nemes 
kezdeményezésnek, melyet szívből 
támogatok. Nyíltan és őszintén 
szembe kell néznünk történelmünk 
e tragikus eseményével, nem söpör-
hetjük a szőnyeg alá! A jövő szá-
mára is mementóul szolgál, hogy a 
következő nemzedékek is tudjanak 
arról, hogy ez az ország mekkora 
volt, hányan lakták, s azt is hogy 
hogyan ismerték el a kisebbségeket, 
a nemzetiségeket az ezeréves Ma-
gyarországon.

Az önkormányzat méltó helyet 
kíván biztosítani az emlékműnek. 
Ehhez viszont szükséges ismernünk 
a kezdeményezők elképzeléseit az 
emlékmű méretéről, anyagáról. Cél-
szerű, ha felveszik a kapcsolatot a 
városi főépítésszel, illetve bevonnak 
egy képzőművészt is, aki szakmai-
lag is támogatná a végleges formát, 
valamint költségkalkulációt is ké-
szítene, hisz az anyagi lehetőségek 
is határt szabnak.

Képviselői fogadóórák
Tamási Város Önkormányzata Tájékoztatja Önöket, hogy a Tamási Város 

Önkormányzati Képviselő-testületének képviselői 2012. május hónapban az 
alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást a Tamási Városi Polgármesteri Hivatal 
35. számú irodájában (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.):

Május 17. (Csütörtök) 10.00-11.00 Szabóné Zsubori Emőke
Május 24. (Csütörtök) 10.00-11.00 Szijártó László 
Május 31. (Csütörtök) 10.00-11.00 Dr. Bujtás István

Tamási Város Önkormányzata

Testületin történt
Támogatás a civileknek

A képviselő-testület tagjai az áp-
rilis 25-i ülésen az előző időszak 
jelentősebb eseményeiről, intéz-
kedéseiről adott polgármesteri 
tájékozatót követően elfogadták 
az önkormányzat 2011. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról szó-
ló beszámolót. Csontos Zoltánné 
osztályvezető az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról adott át-
fogó értékelést. 

A képviselők döntöttek, s 
3.120.000 Ft-ot osztottak el a tá-
mogatást kérő civil szervezetek 
közt. A testület tudomásul vette a 
sportegyesületek írásban benyújtott 
tájékozatóit, s döntött a 2012-ben 
rendelkezésre álló 3 milliós keret 
elosztásáról: Tamási Kerékpáros 
Egyesület 800 (ezer Ft), Tamási 
MTB SC 200, Tamási Koppány 
SE 900, Tamási Omega AC 700, 
Aranyszarvas KSE 200, Tamási Di-
áksport Egyesület 200. A látvány-
csapatsportágakat folytató tamási 
sportegyesületek (kézilabda, labda-
rúgás, kosárlabda) nem részesülnek 
az önkormányzati keret terhére 
támogatásban, számukra a cégek 
társasági adói jelentek új bevéte-
li forrást. Elfogadta a testület dr. 
Vanya-Szabó Ágnes aljegyző tájé-
koztatóját a 2011. évi közbeszerzési 
eljárásokról, majd megszavazták a 
Dél-dunántúli Régió Ivóvízminő-
ség-javító Önkormányzati Társulási 
Tanács társulási megállapodásának 
módosítását. Rendeletben módo-
sították a folyékony hulladék kivé-
telezési és elszállítási díjait, ame-
lyek május 1-jétől lépnek hatályba. 
Örményiné Pápai Zsuzsanna ku-
ratóriumi elnök a „Tamási Gimná-
ziumért” Közalapítvány 2011. évi 
működéséről és gazdálkodásáról 
számolt be írásban, s tett szóbeli ki-
egészítést. A 11. napirendi pontban 
az önkormányzat 2011. évi össze-
foglaló ellenőrzési jelentését fogad-
ták el. Az önkormányzat támoga-
tási igényt nyújt be az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok 2012. évi támo-
gatására. Megtárgyalták Dr. Takács 
Gyula kuratóriumi elnök írásbeli 

tájékoztatóját a Tamási Városért 
Közalapítvány 2011. évi működé-
séről. (Ebben elnök úr tapintatosan 
megemlíti, hogy a Tamási Táj a te-
mető déli kapu rekonstrukciójáról 
szóló híradásában nem írta meg, 
hogy a Tamási Városért Közalapít-
vány 200.000 Ft-tal járult hozzá a 
beruházáshoz. A cikk szerzőjeként 
a hibámat elismerem, s elnézést 
kérek miatta az alapítvány kura-
tóriumi tagjaitól! Örményi János 
felelős szerkesztő). Törvényi vál-
tozások miatt módosították a Pol-
gármesteri Hivatal alapító okiratát, 
mert néhány szakfeladat az önkor-
mányzattól átkerült a hivatalhoz. 
Ezzel összefüggésben elfogadták 
az önkormányzat tevékenységé-
hez kapcsolódó szakfeladatokról 
szóló új szabályzatot. Az ülésen 
elbírálták a lakáshozjutás és lakás-
felújítás helyi pénzbeli támogatása 
iránti kérelmet. Május 1-jétől 8%-
kal emelkednek az intézményi té-
rítési díjak, a Tamási „Aranyerdő” 
Tagóvoda és Bölcsőde bölcsődei 
részében 317+Áfa Ft/fő/nap, az 
óvodai részében 236+ÁFA/fő/nap, 
a TONI Székhely Intézményben 
235 +ÁFA/fő/nap, a TONI Közép-
iskolai Intézményegység (9-13. év-
folyam) 585 Ft+ÁFA/fő/nap, (5-8. 
évfolyam) 667 Ft+ÁFA/fő/nap. Pá-
lyázati források és egyéb pénzügyi 
változások miatt módosították az 
önkormányzat 2012-es költségve-
tését.

Zárt ülésen tárgyalták a Tamási 
Geotermia Zrt.-be igazgatósági tag 
jelölését, illetve döntöttek a „Ta-
mási Város Érdemes Pedagógusa”, 
„Érdemes Közalkalmazottja” és 
„Érdemes Köztisztviselője” elisme-
rő címek adományozásáról. 

Csatornamű-társulás közgyűlés
A Tamási Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2012. május 
23-án (szerdán) 17.00 órakor tartja éves közgyűlését a Társulat 2011. 
évi egyszerűsített éves beszámolójának és kiegészítő mellékletének 
elfogadása miatt.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdekelteket, hogy bár pályázatunk pozitív 
elbírálásban rézesült, a beruházás elindításához szükséges támogatási 
forrás jelenleg még nem áll rendelkezésünkre, így a kivitelezéssel kap-
csolatos kérdésekre csak a későbbiekben áll módunkban konkrét vála-
szokat adni.

Az ülés helyszíne: Városi Művelődési Központ konferenciaterem (Sza-
badság u. 50. )

Koppánné dr. Kertész Margit 
Tamási Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat elnöke

Folyékony hulladék díj-
tételei május 1-jétől

Tamási városban: Lakossági 
1358 + ÁFA Ft/m³, Közületi 
1535 + ÁFA Ft/m³.

A „Tamási” helységnévtáblától 
5 km-nél távolabb lévő területe-
ken: Lakossági 1756 + ÁFA Ft/
m³, Közületi 1945 + ÁFA Ft/m³.

A Polgármesteri Hiva-
tal Műszaki Osztályá-

nak hírei
 Április hónapban a közmunka-
program keretében megkezdtük 
az illegális hulladéklerakók fel-
számolását. 

Kérjük a lakosságot, hogy fokozot-
tam ügyeljünk a már megtisztított 
területek további tisztán tartására. 
Hulladékot ne helyezzenek el sem a 
már megtisztított, sem a megtisztí-
tásra váró illegális lerakókon. 

A volt szeméttelep bejáratánál 
található konténerekbe továbbra 
is elhelyezhető a lakossági több-
let hulladék. Sokan kérdezik, hogy 
mikor nyit meg az elkészült hulla-
dékudvar? Az üzemeltetést végző 
BIOKOM Kft. tájékoztatása szerint 
még mindig nem sikerült az összes, 
az üzemeltetéshez szükséges enge-
délyt beszerezni, melyek intézése 
folyamatban van. Egyelőre nem 

tudnak időpontot mondani a meg-
nyitás időpontjára vonatkozóan.

Szintén közmunkások segítségé-
vel történik a Gonozdi-patakba és a 
Koppányba vezető árkok növényze-
tének eltávolítása, kaszálása.

A Rácvölgyi kerékpárút kivitele-
zése során a kivitelező elvégezte a 
kerékpárúttal párhuzamosan futó 
Rácvölgyi-árok kotrását, melynek 
feliszapolódott medre akadályozta 
az építési munkálatokat. Szintén a 
Rácvölgyí kerékpárút miatt szüksé-
gessé vált a felhagyott szeméttelep 
alatt futó régi, elnövényesedett út 
újjáépítése, ugyanis néhány kiskert 
megközelítése nem volt biztosított.

A hirtelen beköszöntött nyárias 
meleg időjárás miatt nagyon gyor-
san növekszik a fű. A város közte-
rületein is megkezdtük a fűnyírást. 
Felhívjuk a családi házban lakók 
figyelmét az ingatlanuk előtti köz-
területen történő fűnyírásra.

Egy helyi vállalkozó segítségével 
a felszámolásra kerül az Üdülő utca 

melletti „áglerakó”. A terület teljes 
megtisztítását követően a megkö-
zelítési lehetőséget megszüntetjük. 
A lakosságnál képződő zöldhul-
ladékot, ágakat egyelőre csak saját 
területen belül lehet megsemmisí-
teni (komposztálás, égetés). A hul-
ladékudvar megnyílását követően 
lesz mód a zöldhulladéknak a te-
lepre történő beszállítására. Kér-
jük, hogy akinek az ingatlana elől 
a BIOKOM Kft. begyűjtőkocsija a 
zöldhulladékot - a nem megfelelő 
kihelyezés miatt - nem szállította 
el, gondoskodjanak a közterületről 
való eltávolításáról.

A városban két helyen - Bokré-
ta ABC mögötti zöldterületen, és 
a szolgáltatóház mögötti parkoló 
mellett – használtruhagyűjtő kon-
ténerek kerültek kihelyezésre. A 
gyűjtőkbe kerülő ruhákat egy vál-
lalkozás hasznosítja, melyből jóté-
kony célra is fordít. Kérjük a konté-
nerekbe használt ruhákon kívül más 
hulladékot ne dobjanak.
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Új beruházás
Novemberre 5 új munkahely, iroda- és csarnoképület

A Szabadság utca végén, a volt 
Phylaxia területén épül fel a tamá-
si Iron–Bulding Kft. új iroda- és 
csarnoképülete, a  beruházás pro-
jektindító ünnepségére április 18-
án került sor

 A vállalkozás, amelynek tevé-
kenységi köre a pályázatírástól az 
acélszerkezet gyártásán át a kivite-
lezésig terjed, 2009-ben jött létre. 
Balázs Péter és Bali László ügyve-
zetők elmondták, hogy az elmúlt 
három évben bevételük megtízsze-
reződött, létszámuk megháromszo-
rozódott, s jelenleg 25 főt foglal-
koztatnak. A növekvő eredmények 
szükségessé, egy sikeres pályázat 
(DDOP-1.1.1./D-11-2011-0045) 
pedig lehetővé teszi egy 560 m²-
es  raktárcsarnok, s egy 120 m²-es  
irodaépület megépítését. A közel 
100 milliós beruházáshoz 58,5 mil-

lió Ft állami támogatást nyertek az 
Új Széchenyi Terv programból, s 
az építkezés mellett speciális gépek 
beszerzésére is mód nyílik, valamint 
5 új munkahely létesül. Dr. Puskás 
Imre, a Tolna Megyei Önkormány-
zat elnöke köszöntőjében példa-
ként említette a beruházást arra, 
hogy a gazdaság válság ellenére a 
megye leghátrányosabb térségében 

is nyílik mód beruházás-
ra, támogatás elnyerésére, 
ha a vállalkozásokban van 
kellő elszántság, gazdasági 
eredmény. A beruházást ki-
vitelező Topa és Társa Kft. 
nevében Topa István ügy-
vezető tett ígéretet a mun-
kálatot kiváló minőségű és 
határidőre történő elvég-
zésére. Az Iron-Building 
Kft. ügyvezetői is bíznak 
az októberi elkészülésben, 

s abban, hogy novemberben már 
birtokukba vehetik az épületet, 
megkezdődhet a termelés az új 
gépekkel, s betaníthatják az új dol-
gozókat. Sőt a 3730 m²-es telken 
további fejlesztés is lehetséges. A 
Tamási Tájban örömmel számol-
nánk be az október végi, november 
eleji avatási ünnepségről is.   

Pincemúzeum a Várhegyen
Az áprilisi számban beszámoltunk 
a Várhegyen március 31-én avatott 
Pincemúzeumról. Az eseményen 
jelevő Tánczos család tagjaitól, 
Margittól és Gabriellától  több ér-
dekes történetet is megtudtam az 
épület történetéről.

A pincét édesapjuk, vitéz Tánc-
zos Gyula vásárolta meg 1932-ben, 
s birtokában maradt 1962-ig. A 
jegyző úr és családja, a rokonok és 
a barátok szívesen tartózkodtak e 
gyönyörű fekvésű  szőlőben. A II. 
világháború idején a front átvonu-
lását a családtagok közül többen a 
pincében vészeltek át. A 100 éves-
re becsült pincében található olyan 
fotó, amelyen a ma már idős felnőt-
tek még gyermekként játszanak. 

Az ünnepség alatt talán sokunk-
ban megfogalmazódott a gondo-

lat, hogy összefogással, önkéntes 
felajánlásokkal a romokat is újjá 
lehet varázsolni. Akik ismerték ezt 
az épületet néhány évvel ezelőtt, 
azok bizonyára egy hamarosan 
magától összedőlő présházat láttak 
benne. Kurdi Tibor azonban meg-

látta benne az értéket, 
s az önkormányzat, a 
könyvtár segítségé-
vel „mentési akciót” 
szervezett. Ennek az 
eredményét láttuk az 
avatáson. 

Sokan segítettek a 
felújításban, a kiemel-
kedőket egy táblán 
lévő névsor is megörö-
kített: Balogh Károly, 
Csepregi és Társa Kft., 
Csikós József, Építő és 

Városüzemeltető Kft., Gyulaj Erdé-
szeti és Vadászati Zrt., Horgos Fe-
renc, K. Németh Dezső, Szín-Ház 
festékáruház, Tamási Város Önkor-
mányzata, Tam-Bau Kft., T-Mo-
bile Magyarország Kft. Köszönet 
érte mindannyiunk nevében!

Szabadtéri szezonnyitó
Indul a szezon, április 28-tól a termálfürdő szabadtéri medencéit is 
igénybe vehetik a vendégek.

A fürdő vezetőitől megtudtuk, hogy üzemelni fog már a fedett ter-
málmedence, a 25-ös strandmedence, a bármedence. A fürdőbe két 
kapun, az új fürdőn recepcióján, illetve a régi bejáraton lehet belépni. 
Egy típusú, egységes belépőjegy vásárolható, amelyen a medencék és a 
szolgáltatások igénybe vehetők. A nyitva tartás már eltérő a régi és az új 
fürdőben. A régi  hétfőtől vasárnapig 9-19-ig, az új hétfőtől csütörtökig, 
valamint vasárnap 9-20-ig, pénteken és szombaton 9-24-ig üzemel. A 
medencéket a nyitvatartási idő vége előtt 30 perccel zárják!

A május 1-jétől érvényes árjegyzék
Felnőtt egész napos belépő:    2.500 Ft
Nyugdíjas-diák egész napos belépő:   2.000 Ft
Gyermek (3-14) egész napos belépő:   1.250 Ft
Felnőtt 14 óra utáni belépő:    2.000 Ft
Nyugdíjas-diák  14 óra utáni belépő:   1.600 Ft
Látogatói belépő (babaúszás, úszásoktatás):  400 Ft
17 óra utáni belépő (péntek-szombat):   1.500 Ft
17 óra utáni belépő (hétfő-csütörtök és vasárnap):  1.200 Ft
20 óra utáni belépő (péntek-szombat):   1.400 Ft
Felnőtt egész napos bérlet (6 alkalom):   12.500 Ft
Felnőtt 14 óra utáni bérlet (6 alkalom):   10.000 Ft
Nyugdíjas-diák egész napos bérlet (6 alk.) :  10.000 Ft
Nyugdíjas-diák 14 óra utáni bérlet ( 6 alk.):  8.000 Ft
Gyermek (3-14  év) egész napos bérlet (6 alk.):  6.250 Ft
Családi belépő (2 felnőtt +1  gyermek):   5.000 Ft
Családi belépő (2 felnőtt + 2 gyermek):   6.250 Ft
Családi belépő (2 felnőtt + 3 gyermek):   6.875 Ft
A családi belépőjegyek 17 óráig vásárolhatók, de zárásig vehetők 

igénybe.
Csoportoknak 25 fő felett 10% kedvezményt biztosítanak.

Tamási Kártyára az egész napos jegy árából hétfőtől vasárnapig és a 
17 óra utáni jegy árából hétfőtől csütörtökig 20% kedvezményt adnak.

A kedvezményes árú belépőjegyek csak az arra feljogosító igazolvány 
bemutatásával vehetők igénybe. 

Az egyéb belépőkről, a szolgáltatások díjairól tájékozódjon a termál-
fürdő honlapján:  www.tamasifurdo.com vagy kérjen felvilágosítást a 
74-470-437-es telefonszámon!

Gödöllőtől Tamásiig
Dr. Deák Gábor, Tamási rend-
szerváltás utáni első polgár-
mestere volt a vendége a Városi 
Művelődési Központ „Életutak” 
rendezvénysorozatának április 
25-én. 

A másfél órás kötetlen beszél-
getésre Csapó György igazgató 
ismét jó riportalanyt választott, 
hisz Gábor bácsi válaszaiból meg-

tudtuk Tamásiba kerülésének 
1957-eskörülményeit a gödöl-
lői egyetemről, felelevenítette a 
fornádi „1956-os száműzetés éve-
it”, a gimnáziumi mezőgazdasági 
képzést, a családi méhészet mű-

ködését, a polgármesterré válasz-
tásának fordulatait.

A sorozat most nyári pihenőt 
tart, de ősszel folytatódik!

Közgyűlés

Nyereséggel zárta 
a 2011-es évet a 

Kop-Ka Zrt.
Április 19-én tartotta közgyű-
lését a Kop-Ka Zrt. a Vöröske-
reszt székházában. 

Az eredményes és nyereséges 
2011-es évet záró vállalatnál a 
mandátumok lejárta miatt tiszt-
ségviselő választásra is sorkerült. 

Jakab Edét választották meg 
újra a zrt. elnök-vezérigazgató-
jának, illetve Germán Lászlónét 
a felügyelő bizottság elnökének.

A „kórus” munkája csődöt hozhat 
Városunk vezetője, a 2010-es önkormányzati választásokat nyert „kóru-

sát”, melynek gépies és unisono, azaz egyszólamú zenét játszó kórusába az 
előző ciklusbeli galád ellenzéki képviselők fals hangokat akartak csempész-
ni, anno önfeledten dicsérte. Eközben letaglózva látom másfél cikluson át-
ívelő gazdasági ámokfutásukat. Márpedig hiába a „3,1 Mrd-al növekedett 
a város vagyona” kampánymaszlag és városunk pénzügyi helyzetéről szóló 
maszatolás, a tények, melyeket a pénzügyi beszámolók tartalmaznak és az 
állami számvevőszéki jelentés is alátámaszt, makacs dolgok. Az önkor-
mányzat pénzügyi helyzete 2007. január 1. és 2011. június 30. közötti idő-
szakban drasztikusan romlott. Ennek alapvető oka a pénzügyi folyamatok 
tervezettségének és folyamatos ellenőrzésének hiánya. A szállítói és egyéb 
tartozások folyamatos növekedése is a pénzügyi helyzet irányítatlanságát 
mutatja. Az eddig vállalt további kötelezettségek fedezetét – finanszíro-
zási forrásait – a város vezetése, jelenlegi pénzügyi helyzetében biztosítani 
nem tudja. A pénzintézetek felé 2,14 Mrd-al tartozik (ez 2006-ban csak 
254 millió volt) és szállítói tartozása 508,7 millió, azaz sikerült a város 
adósságállományát megtízszerezni, mellyel teljesen eladósították Tamásit. 
Ezen felül 2014-től még további 2,5 Mrd-os kötelezettsége van devizában 
a városnak, mely fedezete teljesen kilátástalan. Az árfolyamdifferenciát a 
fenti adatok még nem is tartalmazzák. Érdekelne, hogy miből gondolta a 
Polgármester úr, hogy a pénzügyi egyensúly folyamatos fenntartása nem 
az ő és a városvezetés feladata? Ha pedig az övé és a „kórusé”, akkor a 
vállalt kötelezettségek pénzügyi fedezetének forrásait miért nem dolgozta 
ki? Miből és hogyan fogja ezt a kritikus helyzetet rendbe tenni? Esetleg a 
következő városvezetés nyakába kívánja varrni? Mindenesetre könnyedén 
megállapítható, hogy pont olyan városvezetése van Tamásinak, mint ami-
lyen vezetése az országnak. BÓVLI, akik egyszólamú fals dalt énekelnek, 
egyenlőre következmények nélkül.

Horváth Gábor Demokratikus Koalíció
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Haza a múltban 89.

Egy reformkori kecsegei gazdatiszt
Nikl Alajos gazdasági tudó-
sításai a Magyar Gazdában, 

1845-1846
A Magyar Gazda című lap 1841. 
júliustól hetente kétszer jelent 
meg, a Széchenyi István kezdemé-
nyezésére alapított Magyar Gaz-
dasági Egyesület Ismeretterjesztő 
Szakosztályának felügyelete alatt, 
ezzel a céllal: „a honi mezőgaz-
daság célszerű kifejlésére minél 
hathatósb, s minél jótékonyabb 
befolyást gyakorolni”. 1842-től – 
amikor is Kossuth Lajos a nemzeti 
ipar megteremtésének elsődleges-
sége mellett szállt síkra – radiká-
lis-liberális elveket valló szerzők 
írásai is bekerültek a lapba, ezért 
megjelenésébe a cenzúra is gyak-
ran beavatkozott. 1847 tavaszán 
végül Török János szerkesztő egy-
értelműen Széchenyi István me-
zőgazdaság-pártoló elveinek szol-
gálatába állította a lapot, amely 
1848 decemberében jelent meg 
utoljára.

Az újságot lapozgatva a Gazda-
sági tudósítások című rovatban két, 
Kecsegepusztán íródott beszámolót 
is találunk, amelyeket Nikl Ala-
jos gazdatiszt írt. Először az 1845. 
augusztus 6-i számban, július 9-i 
keltezéssel számolt be tapasztala-
tairól, amelyet a helyszűke miatt itt 
röviden foglalok össze. A tél és a 
tavasz rendkívül mostoha időjárást 
hozott. A havazás és a rossz utak 
miatt elmaradt a téli trágyázás, az 
erdei fuvarozások és a termés pi-
acra hordása. Bár a fuvardíj nálunk 
viszonylag magas, a fuvarozó pa-
rasztok alig nyernek valamit rajta az 

utak rossz állapota miatt. „Hacsak 
kitünőleg állattenyésztésre nem for-
dítjuk gazdálkodásunk fő irányát, 
lehetetlen boldogulnunk” – állapítja 
meg. Kívánatos lenne a parasztság 
felvilágosítása az okszerű gazdálko-
dásról: „Bárcsak az adózó földmí-
ves is okulna már, és bontakoznék 
ki setétségéből!” A közjó előmoz-
dításához erkölcsös nevelésre és a 
józan értelem alkalmazására lenne 
szükség a paraszti gazdaságok-
ban, de ez ritkaság. A gazdálkodás 
megjobbításának általános kérdései 
után beszámol saját tapasztalatairól 
is. Az ínséges tél megfosztotta őket 
a takarmánytól, majd a kora nyári 
esők áradásokat okoztak. A repce 
férges lett, az őszi gabonát zápor 
fektette el. Ezzel szemben a tava-
sziak, a kukorica, „kolompér”, a mák 
és a tavaszi repce igen jók, némileg 
pótolhatják a szénaveszteséget. A 
gyapjú mennyiségére és árára nézve 
is kielégítő, az állatok egészségesek, 
de az apróbb szárnyasok és adventi 
malacok egyre-másra hullottak. Be-
számolóját a vészjósló nyári hőség 
leírásával zárja.

Nikl Alajos közel másfél év múlva 
még egyszer írt a Magyar Gazdá-
ban. Tudósítása az 1847. január 10-i 
számban olvasható, amelyet 1846. 
december 18-án Kecsegén vetett 
papírra. Az 1846-os évben szűkös 
termés volt a rossz időjárás miatt 
– kezdi. A tél száraz volt, tavasz-
szal fagykárok jelentkeztek, a nyár 
pedig aszályt hozott, így a termés 
silány lett. A rétek középszerűek 
voltak ebben az évben, repce elég 
termett, de az ára nem volt jó. Ahol 
volt eső, az árpa és a zab jól fizetett, 

máshol alig másfél-kétszeres lett a 
termés. Vidékünkön lenből és ken-
derből keveset termesztenek, ráadá-
sul rosszul is termettek. Tolna me-
gye dunaföldvári és simontornyai 
járása híres dohánytermelő vidék, 
de kívánatos lenne, ha vidékünk 
magyar lakossága is mind több do-
hányt termelne, bár a szárazság mi-
att idén a dohánytermés is siralmas 
lett. Kukoricából is kevés termett, a 
krumpli sok helyen rothad – szól a 
mindenre kiterjedő felsorolás. Az 
őszi gabona „nyomorult termése” 
kapcsán Nikl Alajos ismét túltekint 
a jelenségen, és felrója, hogy nálunk 
nincsenek takarékmagtárak. Cikkét 
így fejezi be: „Borunk kevés, de jó.”

Nikl Alajos személyéről nem sike-
rült többet kiderítenem. Bizonyára 
azonos lehet azzal a hasonló nevű 
személlyel, aki a Gazdasági Lapok 
című szaklap – ekkortájt a Ma-
gyar Gazdasági Egyesület hivatalos 
közlönye – 1862-es évfolyamában 
Schulhof József birtokos gőzekével 
történt szántási kísérleteiről szá-
molt be. Ezek a kísérletek Schulhof 
dentai uradalmában (Temes me-
gye), majd schwechati birtokán 
történtek, a gazdatiszt élete talán e 
tájak valamelyikén folytatódott.

Felhasznált irodalom: Ugrin Aran-
ka: Mezőgazdasági szaksajtó: a Ma-
gyar Gazda (1841-1848). In: A 
magyar sajtó története I. 1705–1848. 
Szerk. Kókay György. Bp. 1979, 586-
589; Réz Gyula–Várhidy Imre: Ada-
tok a hazai gőzcséplés és gőzekeszántás 
kezdeteihez. Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum Közleményei 1981-1983 
(1983) 327-348. 339.

K. Németh András

Fotógyűjtés
A képen az 1963. május 1-jei felvonulás részlete látszik, melyen a Ta-
mási Gimnázium táncosai vonulnak fel. Az első sorban balról jobbra 
Smúró Nóra, Rudas Éva, Kincs Katalin, Gyugyi Marietta, Horváth 
Anna és Fábián Éva látható. 

A fotót Jurasitsné Horváth Anna adta közre. Köszönjük!

Feltámadási menet
Idén már Tamási is bekapcsolódott

A feltámadási menet gondolata 
Kocsi György, zamárdi plébános jó-
váhagyásával a 2004. december 5-i 
eredménytelen és szomorú népsza-
vazást követően fogalmazódott meg 
a zamárdiakban. Elhatározták, hogy 
„meg kell mutatni egy Kárpát-me-
dencei hatáskörű cselekvéssel, hogy az 
itt élő magyarság elválaszthatatlanul 
EGY, és csak a KRISZTUS JÖVŐJE 
ADJA FENNMARADÁSÁT.” El-
határozásukat tettek követték. Meg-
kezdték a szervezőmunkát, melynek 
eredményeként már 2006 húsvétján 
elindult a feltámadási menet a Tiha-
nyi Apátságtól, Zamárdin és sok-sok 
településen keresztül Csíksomlyóig. 
A feltámadási menet jelvénye az Ár-
pád-kori motívumú szárnyas kereszt, 
amelyre szalagot kötnek fel a közössé-
gek. A szalagra és a zarándokkönyvbe 
a helyiek üzenete és kérése kerül. A 
végállomás a csíksomlyói  pünkösdi 
búcsú. E zarándok meneten kötődik 
össze a húsvét a pünkösddel, mint 
ahogy ez a feltámadási kereszt a négy 
ágon elindulva válik eggyé a ma-

gyarság legnagyobb szakrális helyén 
Csíksomlyón. A kezdeti, szívet rajzoló 
útvonalból, mára már négy alakult ki. 
Így kaptunk mi is felkérést, melynek 
örömmel tettünk eleget.

Április 14-én a szombat esti szent-
misén fogadtuk ünnepélyes kereten 
belül a feltámadási keresztet hozó 
tabi zarándokokat, akiket Horváth 
András diakónus úr kísért el. Az ol-
tár előtt adták át a szárnyas keresz-
tet az üdvözlésük és a népviseletbe 
öltözött óvódások köszöntő verse 
után. Hegedűs János plébános úr az 
eseményhez is kapcsolódó szentbe-
szédét követően ismertetőt tartot-
tam a feltámadási menet történe-
téről és a mára már megváltozott 
lebonyolításáról és a megújult esz-
meiségéről. Ezt követte a szalagunk 
felkötése, melyet Szabó Lászlóné az 
oltár egylet vezetője helyezett el a 
kereszten. Erre a szalagra a keltezé-
sen kívül Teréz anyától a következő 
idézetet írtuk: „OSSZ SZERETET 
BÁRMERRE MÉSZ” Az ünnepi 
Szentmise után szeretetvendégség-
ben részesítettük a tabi zarándokok 
csoportját a plébánián. A feltámadá-
si kereszt a templomunkban maradt 
másnapig. Az irgalmasság vasárnapi 
ünnepi szentmise befejezéseként 
elhangzó húsvéti hangverseny után, 
melyet a Pári Német Nemzetisé-

gi és a Tamási Pro Cultura Hu-
mana énekkarok tartottak; áldást 
követően a Donátus-kör vezetője 
és tagja: Orbán György és K. Né-
meth Dezső kivitték a feltámadási 
keresztet a plébános úr jó magam, 
a ministránsok és a hívek kísére-
tében, ahonnan a tamásiakból álló 
és őket képviselő, közel negyven 
zarándok vitte tovább a követke-
ző állomásra: Törökkoppányba. Itt 
mi is ünnepi szent mise keretén 
belül átadtuk a szárnyas keresztet, 
melyre a törökkoppányiakon kí-
vül a koppányszántóiak is szalagot 
kötöttek.A szent mise végeztével, 
a magyarságra oly jellemző szere-
tet vendégségben, majd a templom 
történetének megismerésében és 
múzeumának a megtekintésében 
lehetett részünk. A feltámadási me-
net következő állomása  Igal lesz. A 
tervek szerint a feltámadási jelvény 
a szalagokkal, a zarándokkönyv-
vel május 26-én ér Csíksomlyóra. 
Az eseményekről készült képek 
megtekinthetőek az egyházköz-
ségünk honlapján: http://www.
tamasiplebania.hu/hun/, a képgalé-
ria oldalon.

Koppán Endre Ferenc  
Rk. EKKT Világi Elnöke

Fotó: Koppán Barbara

Waldorf-hírek
Bár a csöppségek mindig örök-

mozgók, a csiklandozó napsuga-
rak és a tavaszi, harmatos virágillat 
őket is még jobban felébreszti a 
tél viszonylagos nyugalmából. Hát 
még amikor a fészeknek leszedett 
fű friss illata társul az izgalomhoz, 
ahogy az ajándékkosárkákkal ér-
kező nyuszit próbálják lefülelni az 
erdőben! Kreativitásuknak nincs 
határa, a fűből és a repkedő pil-
langókból könnyen megszületik 
Fűlepke, akinek még a neve is egy-
behangzó Fülöpkéével…Aztán 
a tavasz is átfordul egy „érettebb” 
nyárba, a gyerekek is megnőnek 
egyszer – de ezt a képességüket 
őrizzük, ápoljuk ameddig csak le-

het, hogy akár felnőtt korukra is 
átérjen, mint egy csörgedező patak 
egyik partjáról a másikra.

Ez a versike egy kisgyerek né-
hány perces gondolatmenetét sze-
retné megörökíteni az utókor – és 
a felnőttkor – számára.

Fülöpke és Fűlepke

Fülöpke füle nagy,
Fűlepke megriad:
„Szereti a füvet,

   engem is megehet!”

Fülöpke, a nyuszi,
vidám, ugribugri,

  Fűlepke meg repül,
 magasba menekül.

Dr. Ollmann Anasztázia

Új elnököt választott a 
közgyűlés

A Látássérültek Esélyegyenlősé-
géért Egyesület március 28-án tar-
totta éves rendes közgyűlését, me-
lyen elfogadták a tagok az elmúlt 
évről készült számviteli beszámo-
lót és a közhasznúsági jelentést. 

A közgyűlés módosította az 
egyesület alapszabályát is, amit az 
egyesület szervezeti átalakítása és a 
törvényi változások indokoltak.

Ezt követően néhány új tiszt-
ségviselő megválasztására került 
sor. A közgyűlés 4 éves időtartam-

ra Kudari Lászlónét választotta 
meg az egyesület elnökévé, Baliné 
Metzger Máriát alelnökké, Tóth 
Istvánnét a szervezet titkárának és 
Szabó Piroskát a számvizsgáló bi-
zottság tagjává.

A leköszönő elnöknek, Regéczy 
Antalnénak az egyesületben végzett 
munkáját az elnökség és a tagság 
nevében Tóth Istvánné virággal kö-
szönte meg, a közgyűlés pedig tagi 
kezdeményezésre tapssal köszönte 
meg az elnökség és a kapcsolattar-
tók önkéntes munkáját. 

Elnökség

A tamási fúvószenekar 
2012-ben ünnepli megala-
kulásának 50. évfordulóját

Ennek a jelentős évfordulónak 
tiszteletére, június végén megren-
dezzük a fúvós fieszta és öregze-
nész találkozó rendezvényünket. 

Szeretnénk minden érdeklődőnek 
nagyon izgalmas, változatos, lát-
ványos zenei élményt nyújtani, így 
a rendezvény költségvetése meg-

haladja a 7 millió forintot. Belépő 
jegyet nem lesz, így minden forrást 
egyesületünknek, és alapítványunk-
nak kell előteremtenie.

Ezért kérem, hogy SZJA 1%-át a 
Tamási Fúvós Egylet részére ajánl-
ja fel – CSERÉBE EGY IGAZI 
FÚVÓSPARÁDÉT ADUNK 

AJÁNDÉKBA!!! 
Adószám:  18854330-1-17

Tamásiért Egyesület
Kérjük, hogy adója 1%-val 

támogassa a TAMÁSIÉRT 
Egyesületet. Támogatásából a 
Szent István park fenntartását, 
gyermeknap, családi nap és ka-
rácsonyi rendezvényeket finan-
szírozzuk.

Adószám: 
18866403-1-17
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Rácvölgyi kerékpárút
A Tamási Táj korábbi számaiban 
nyomon követtük a Tamási-Pári, 
valamint a Tamási-Regöly kerék-
párút munkálatait, most az 1,7 
km-es rácvölgyi szakaszt kísérjük 
figyelemmel az átadásig Kólya 
József, a kivitelező Tam-Bau Kft. 
ügyvezetőjének segítségével.

•  Hol tartanak a munkálatok-
kal?

 – A közvetlen beruházást meg-
előzően megkotortuk az önkor-
mányzat megbízásából a rácvölgyi 
árkot, hogy a majdani csapadékvíz 
ne okozhasson gondot a kerékpárút 
üzembe helyezése után se. Megtör-

tént a bokrok, cserjék irtása a nyom-
vonalon, amely a patak jobb partján 
halad majd a 65-ös főút és a bor-
kombináti feljárótól az ÉVÜ Kft. 
telephelye mögötti hídig. Elvégez-
tük a nyomvonalon a humuszolást, 
a termőréteg eltávolítását, a tükör 
kialakítását, a szerkezeti alépítmé-
nyeket, átereszeket kiviteleztük, s 
megkezdtük a többrétegű pálya-
szerkezet megépítését, amelynek 
utolsó fázisa az aszfaltréteg bedol-
gozása lesz. 
•  Jelent-e újdonságot, nehézsé-

get ennek a szakasznak a megépí-
tése?

 – Csupán annyiban, hogy egy élő, 

aktív vízfolyás mellett dolgozunk, 
amelynek mederkotrását is elvé-
geztük. Valamint az út mentén lévő 
kiskert tulajdonosokkal egyeztet-
nünk kellett, s ebben Szőke Sándor 
volt a segítségünkre. 
•  Hogy haladnak a kivitelezéssel 

a tervekhez képest?
 – Jól, az időjárás eddig kegyes volt 

hozzánk, s reméljük, hogy az is ma-
rad, hisz egy esős időszak nagyban 
lassítaná munkagépeink mozgását 
ezen a mély fekvésű területen.

Dunántúli Kazin-
czy-verseny Ba-
latonbogláron

Április 12-14-én már 14. alka-
lommal rendezte meg a Boglá-
ri Általános Iskola a Dunától 
nyugatra fekvő megyék és a 
budapesti kerületek legjobban 
teljesítő 7. 8. évfolyamos diákjai 
részére a Kazinczy-olvasási ver-
senyt, „a magyar nyelv boglári 
ünnepét”.

A Würtz Ádám Általános Isko-
la tanulójaként én képviselhettem 
Tamásit ezen a rangos rendezvé-
nyen. Az első nap két csoportban 
hallgatták meg a résztvevő diá-
kokat. Másnap délelőtt az álta-
lunk választott szöveg felolvasá-
sával kezdődött a megmérettetés. 
Délután kirándultunk, a közeli 
látványosságokat néztük meg. A 
következő napon a kötelező szö-
veg felolvasásával folytatódott a 
versengés. Wacha Imre, az egyik 
zsűritag írását olvastuk fel egyen-
ként, 15 perc felkészülési idő után. 
Nagyon jól esett, hogy felolvasá-
som közben éreztem, ahogy min-

den tekintet rám szegeződik, a 
közönség engem figyel. A délutá-
ni eredményhirdetésen először a 
hatvan versenyző közül mindenki 
megkapta a megyei döntőn kiér-
demelt bronz fokozatot. Ezután 
következett az arany Kazinczy-
jelvények átadása, az eredmény-
hirdetés fénypontja. Ezt a minő-
sítést minden évben a legjobb 16 
versenyző kaphatja meg. Nagyon 
boldog voltam, hogy ebben a ne-
mes küzdelemben én is aranyjel-
vényt nyertem; és büszkeséggel 
tölt el, hogy eredményemmel 
nemcsak iskolám, hanem Tamási 
város hírnevét is öregbíthetem.

Plehel Nóra 7. b osztályos tanuló, 
Würtz Ádám Általános Iskola

Legkedvesebb mesém
VI. Kistérségi mesemondó verseny eredményei

1.évfolyam: I. Huth Loránd Tamási, I. Gyarmati Kristóf Tamási, II. 
Lucza Dániel Tamási, III. Menyhárt Nóra  Simontornya

2. évfolyam: I. Szatmári Szilárd  Hőgyész, I.Gombos Levente  
Tamási, II.Szemes Csenge  Simontornya, II. Balassa Dorka  Simontor-
nya

3. évfolyam: I. Jakab Gábor Tamási, I. Kocsis Fanni  Tamási, III. Orsós 
Gyöngyi  Iregszemcse, III. Sersli Hajnalka  Simontornya

4.évfolyam: I. Tanner Hunor Tamási, II. Tóth Kármen Tamási, III. 
Huzlinger Zsófia Tamási, III. Rácz Fanni Gyönk

8 település általános iskolájából 53 tanuló vett részt az alsó tagozato-
sok VI. kistérségi mesemondó versenyén. 

A zsűri tagjai voltak: Weil Péterné Szirmai Mária az Aranyerdő tag-
óvoda óvónője, Kökönyei Hedvig, a Vályi Szakképző tanára és a zsűri 
elnöke Kissné Herczeg Anikó a Vályi Szakképző Iskola igazgatója.

A helyezettek mesekönyvet, oklevelet kaptak jutalmul. A többi részt-
vevőt a Kop-Ka Zrt 3.sz. Bokréta üzlete csokoládéval ajándékozta meg.

Költészet napja 2012
Erdős Orsolya és Kán-

tor István Rímes, furcsa 
játék című énekelt verses 
műsorával ünnepeltük a 
Költészet napját április 
11-én este a könyvtár 
olvasótermében. A két 
előadó színvonalas és 
változatos műsort állí-
tott össze  a vers ünne-
pére számos költő ismert 
és kevésbé ismert versé-
ből, saját és más előadók 
zenéjével gazdagítva.

Szavalónap
Április 19-én, a 

gyermekkönytvár  sza-
valónapján több száz 
vers hangzott el a tamási 
alsó tagozatos kisdiákok 
tolmácsolásában. A köl-
tészet napja tiszteletére 
immár hagyománnyá 
vált rendezvényen Pető-
fi, József Attila és más 
nagy klasszikus mellett 
sok kortárs költő műve 
is elhangzott. A rendezvény méltó ünnepe volt a magyar költészetnek.

A „Mezítlábas vándor” elindult
Dr. Pásztorné Tamás Erzsébet, a 
Tamási Rendőrkapitányság bűn-
megelőzési főelőadója egy fiatalok 
számára nem rég indított prog-
ramról tájékoztatta újságunkat. 

 – Mezítlábas vándor címmel in-
gyenes gyermek programot szer-
vezünk a rendőrkapitányság ille-
tékességi területén működő roma 
nemzetiségi önkormányzatokkal 
együttműködve. Célja a fiatalkori 
bűnelkövetés és áldozattá válás el-
kerülése, valamint közösségformá-
lás, példamutató értékteremtés. 
•  Miért kapta a mezítlábas ván-

dor elnevezést? Kik és milyen for-
mában működnek közre?

 – Azért mezítlábas, mert támo-
gatás nélkül, munkaszeretetből vé-
gezzük, s azért vándor, mert mindig 
változó helyszínen tartjuk a foglal-
kozásokat. Az első, kísérleti progra-
mot Páriban kezdtük. Segítségemre 
van Molnárné Németh Ildikó ta-
mási katolikus hitoktató a lelki har-
mónia megteremtésében és Bogdán 
István, a pári RNÖ elnöke a cigány 
kultúra bemutatásában. Eddig 5 na-
pot töltöttünk el együtt, meseláncot 
fűztünk, vagyis tanulságos meséket 

mondtunk, táncoltunk, énekeltünk. 
Része a programnak a főzés is, ami-
kor a diákok elsajátítják a háztartási 
alapismereteket, s természetesen 
maguk is aktívan dolgoznak. Leg-
utóbb Horgos István mesterszakács 
a palacsintakészítést tanította meg 
a gyerekeknek. Játékos, vetélkedős 
formában elsajátíthatták a baleset-
mentes közlekedés szabályait is.
•  Melyek a távlati tervek?

 – Szeretnénk kiszélesíteni a 
programot a roma nemzetiségi ön-
kormányzatok segítségével, így ter-
vezzük, hogy Tamásiban is hasonló 
foglalkozásokat tartunk. Nem csak 
bent, zárt térben, hanem a termé-
szetben is kirándulás, túrázás kere-
tében.
•  Köszönjük a tájékoztatást, s a 

jövőben szívesen beszámolunk a 
tamási történésekről is. 

Folyik a közmunka program
Miklós Károlyt, az Építő és Vá-
rosüzemeltető Kft. ügyvezetőjét a 
Tamásiban zajló közmunka prog-
ramról kérdeztük.

2012. március 1-től indult a Start-
munka 2012 - mezőgazdasági pro-
jekt három helyszínen, valósul meg , 
80 fő foglalkoztatását biztosítva.

Tamási - Fornádon lévő hely-
színen, fóliasátras (paradicsom, 
paprika) és szabadföldi zöldségter-
mesztés (fűszerpaprika, káposzta, 
hagymaféléket, sárgarépát, gyökér-
zöldséget) és szántóföldi művelés 
folyik.

A Vágóhíd utcai telephelyen fó-

liasátorban zöldség palánták ne-
velése történik, melyek egy részét 
már kiültettük a fóliasátrakba és a 
szabadföldi területekre. Az egynyári 
növények nevelése magról és palán-
táról történik, egy - két héten belül 
kerülnek kiültetésre a közterületi 
ágyásokba.

A szarkahegyi állattartó telepen a 
telephely rendberakása, ólak javítá-
sa, meszelése, palánták nevelése fo-
lyik. A telephelyeken 24 órás őrzést 
is biztosítunk.

A következő havi újságban ha 
nagyobb helyet kapunk, akkor ké-
pekkel is bemutatjuk az eddig elért 
eredményeket.

•  Köszönjük a mostani rövid 
összefoglalót, amelynek részlete-
iről a júniusi számban számolunk 
be.

 – Engedjék meg, hogy megragad-
jam az alkalmat, s a Tamási Tájban 
is köszönetet mondjak a telephe-
lyeken dolgozó összes kollégának, 
a beszállító partnereinknek. Ezúton 
szeretném megköszönni a gazdák 
segítő hozzáállását, szakmai tapasz-
talatuk önzetlen átadását. 

Külön köszönettel tartozom, a ta-
laj előkészítésben, a vetésben részt 
vevő gazdák munkájáért.
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Akikre büszkék vagyunk
Szakma Kiváló Tanulója 

Verseny Országos Döntőjé-
nek eredményei:

Az idei tanév kiemelkedően szép 
sikereket hozott a Vályi iskola ta-
nulói és pedagógusai részére. A 
szakképző iskolák legnagyobb 
megmérettetését minden évben a 
Szakma Kiváló Tanulója Verseny 

jelenti. Az elődöntőt követően az 
országos döntőbe már csak az or-
szág legjobbjai kerülhetnek és ők 
szigorú versenykörülmények között 
mérkőznek meg egymással. Párat-
lan siker, hogy az ország 10 legjobb 
szerkezetlakatosa közül 6 tanuló 
vályis volt, akik az élen fejezték be 
a versenyt. Csak néhány éve indult 
az élelmiszer- és vegyi áru eladó 
képzés iskolánkban, így igen nagy 
büszkeségünk, hogy a döntőbe ju-

tott legjobb 8 versenyző között 2 
vályis tanuló volt, sőt az első helyett 
is a mi tanulónk érte el.

Szerkezetlakatos 1. hely: Wéber 
Dániel, 2. hely: Darab Balázs, 3. 
hely: Boros András, 5. hely: Závoti 
János, 6. hely: Szántai Gábor, 10. 
hely: Vincze Balázs. Felkészítő ta-
nárok: Keszler Szabolcs, Kalász 
Gábor (HINKE Kft.), Izsó Gábor, 
Kondor Gyula

Élelmiszer- és vegyi áru eladó: 1. 
hely: Apali Szabó Tünde (külön-
díj: A legkedvesebb eladó), 4. hely: 
Tóthi Bettina. Felkészítő tanárok: 
Belányi Lászlóné (KOP-KA Zrt.), 
Móriczné Sebestyén Gabriella, 
Herczeg Gyöngyi, Borbély Melin-
da

Hegesztő: 10. hely: Furján Gergő. 
Felkészítő tanárok: Keszler Sza-
bolcs, (HINKE Kft.), Izsó Gábor, 
Kondor Gyula

Növénytermesztési gépüzemel-
tető, gépkarbantartó: 10. hely: 
Kukucska Dániel, 21. hely: Sipos 
Miklós. Felkészítő tanárok: Petrán 
István, Kántor István, Horváth Jó-
zsef, Kondor Gyula

Gratulálunk a tanulóknak és fel-
készítő tanáraiknak!

Óvodai események
Unokái meghívásának tett ele-

get Papp Géza, aki hegedűn és 
harmonikán zenélt három óvo-
dás csoportnak. Vendégünk volt 
Weil Péter is, aki trombitán kí-
sérte a gyerekdalokat, majd kö-
zös zenélés és éneklés után ma-
guk a gyerekek is kipróbálhatták 
a hangszereket. Köszönjük a 
szép műsort és élményt.

A húsvét mindig nagy öröm 
a gyerekek számára. A Delfin 
és Katica csoport legényei a nép-
hagyományt követve az óvodás lá-
nyokat és a társintézmények hölgy 
dolgozóit is meglocsolták. Szokás 

szerint a locsolásért piros tojást és 
édességet kaptak.

Delfin csoport

Matematika és természettudományos sikerek  
a  TONIEPSZ Würtz Általános Iskolában

MATEMATIKA. Ebben a tan-
évben  matematikából  7 különbö-
ző matematikaversenyen vettünk 
részt, ebből 5 országos szervezésű, 
2 területi verseny. Öt megyei és egy 
iskolai fordulónak iskolánk volt a 
szervezője.239 tanulónk vett részt  
a versenyeken.

BOLYAI CSAPATVERSENY      
megyei 2. hely, csapattagok: Almási 
Janka 6.b, Balázs Dominik 6.b, Kep-
pel Zita        6.b, Nagy Károly 6.b, 
Felkészítö nevelő: Miskolczi Zoltán.

ZRÍNYI ILONA
MATAMATIKAVERSENY
Egyéni eredmények: megyei  1. 

hely      Gácsi Zalán 3.b      Felké-
szítő: Pappné Lentner Lilla

1.hely       Lanczki Enikő  5.c    
Felkészítő: Molnár György

3. hely      Mayer  Boglárka 4.b 
Felkészítő:Horváthné 

Szebeni   Rita 5. hely     Almási 
Janka    6.b    Felkészítő:  Mis-
kolczi Zoltán 6. hely     Bérdi Do-
rottya  7.b   Felkészítő:  Hanák 
Lászlóné, 9. hely     Gonda Zsófia     
7.b   Felkészítő:  Hanák Lászlóné,                                                 
10.hely     Tóth Eszter         7.b   
Felkészítő: Hanák Lászlóné.

Csapatban:   megyei 1. hely   3.osz-
tály  Gácsi Zalán 3. b, Tóth Gergő 
3.c, Zengő Dominik 3.b, 2. hely   7. 
osztály  Bérdi Dorottya7.b, Gonda 
Zsófia 7.b, Tóth Eszter 7.b, 4. hely    
8. osztály, 5.hely     5.osztály, 6. hely    
6.osztály, 10.hely    4. osztály.

Iskolák közötti versenyben:  me-
gyei 2. hely  TONIEPSZ WÜRTZ

  Díjazott pedagógusaink:    Papp-
né Lentner Lilla, Molnár György, 
Hanák Lászlóné.

 Országos döntőben Kecskemé-
ten: Gácsi Zalán 47. hely,  Lanczi 
Enikő 39. hely.

KENGURU MATEMATIKA-
VERSENY

Megyei 3. hely     Fazekas Szilárd  
2.b       Felkészítő:    Rőth Rita,  
5.hely Kárász Gergő   5.b Felké-
szítő:    Molnár György,  8.hely      
Mayer Boglárka 4.b Felkészítő: 
Horváthné Szebeni   Rita,  8.hely     
Tóth Eszter   7. b Felkészítő:  Ha-
nák Lászlóné,   9. hely    Csuta Félix   
5.b Felkészítő: Molnár György,  10. 
hely   Lanczki Enikő 5.c Felkészítő:    
Molnár György, 12. hely    Keppel 
Zita  6.b Felkészítő:  Miskolczi 
Zoltán,   17. hely    Napkori Vivi-
en 2. o Felkészítő: Hegedüsné Tóth 
Irén, 19. hely    Sántha Valér   7.c            
Felkészítő:  Hanák Lászlóné, 21. 
hely    Gácsi Zalán 3.b Felkészítő: 
Pappné Lentner Lilla.

XIII. BÁTASZÉKI MATEMA-
TIKAVERSENY

Az  iskolai fordulón 45 tanu-
lónk indult, 15 tanuló jutott ebből 
a  rangos II.  megyei    fordulóba,   
2   tanulónk az országos döntőbe  
Bátaszékre. Országos döntő  8. hely 
Gácsi Zalán 3.b Felkészítő: Pappné 
Lentner Lilla, 28. hely Nagy Károly 
6.b Felkészítő:  Miskolczi Zoltán

BÉRI VERSENY
Műszaki  :  1. helyezett csapat: 8. 

b   Tagjai: Mészáros Melitta, Jankó 
Ambrus, Fazekas Dániel, Felkészí-
tő. Molnár György, Kövér István.

 XLI.KALMÁR LÁSZLÓ MA-
TEMATIKAVERSENY

Megyei: 2.hely   Keppel Zita 6.b       
Felkészítő:  Miskolczi Zoltán, 4. 
hely   Nagy Károly 6.b    Felkészítő:  
Miskolczi Zoltán, 4. hely   Kárász 
Gergő 5.c   Felkészítő:    Molnár 
György, 5. hely   Tóth Gergő  3.c     
Felkészítő:Balogh Istvánné, 6. hely   
Tóth Eszter 7.b      Felkészítő:  Ha-
nák Lászlóné, 6. hely  Varga Naomi 
Elina  3.c  Felkészítő:Balogh Ist-
vánné, 9. hely   Bérdi Dorottya   7.b   
Felkészítő:  Hanák Lászlóné,,9. 
hely   Mayer Boglárka  4.b  Felké-
szítő:    Horváthné Szebeni   Rita                      

JAMA MATEMATIKAVER-
SENY       17 tanulónk versenyzett 
áprilisban.  E verseny eredményéről 
később tudunk beszámolni.

Gratulálunk tanulóinknak, s az 
őket felkészítő pedagógusoknak.

Hanák Lászlóné Rőth Rita                                                                                         
Munkaközösségvezetők

Újabb sikeres 
projekt a Tolna 
Megyei Szent 
László Szak-

képző Iskolában
Szent László Digitális Közép-
iskola TÁMOP 3.2.1/B-09/2-
2010-0006. A projekt időszaka: 
2010.08.01 – 2012.04.30

Zárásához érkezett a „Szent 
László Digitális Középisko-
la” című projekt a tamási Vályi 
Péter Szakképző Iskolai Tag-
intézményben. A TÁMOP-
3.2.1/B-09/2-2010-0006 pályázat 
keretében az Apertus Közalapít-
vány bábáskodásával a 2010/11-es 
tanévben indítottuk útjára tamási, 
bonyhádi és szekszárdi tagintézmé-
nyeinkre támaszkodva az egész me-
gyét lefedő Szent László Digitális 
Középiskolát. Az Európai Unió és 
Magyar Állam által nyújtott támo-
gatás összege 18 000 000 Ft.

A projektzáró konferenciára 2012. 
április 19-én került sor a Vályi Tag-
intézményben. A rendezvényen sor 
került a projekt értékelésére vezetői, 
tanári és tanulói szinten egyaránt. 
A digitális középiskola lehetőségeit 
vázolták a Wekerle Alapkezelő és 
az Apertus Nkft. munkatársai is.

Az idei tanévben a Székhely In-
tézmény és a Vályi Péter Tagintéz-
mény egy-egy osztályában folyik 
jelenléti oktatás. A projekt célcso-
portját azok a felnőttek alkotják, 
kiknek munkájukhoz vagy tanul-
mányaikhoz szükségük van érett-
ségire, de nappali oktatásban már 
nem vehetnek részt, vagy nem tud-
ják megoldani a rendszeres iskolába 
járást. 

Az iskola továbbra is várja mind-
azon felnőttek jelentkezését, akik 
szeretnének korszerű tanulási mód-
szerekkel érettségi vizsgához jutni.

Bővebb információ: Vályi Péter 
Szakképző Iskolai 
Tagintézmény, 7090 
Tamási, Deák F. u. 
6-8., Tel.: 74/471-
127.

8. Budai sportnap
Április 7-én a Budai sportnap 
keretében, szemerkélő esőben 
gyülekeztek a tamási kerékpáros 
kupa 1. fordulójára az óvodások 
és a kisiskolások, melyet Pillehe-
gyen rendeztek meg.

A rendezvény szervezői és a sza-
kácsok korán neki álltak ebédet főz-
ni. 11 órakor  felállították Horváth 
Sándor által felajánlott 
sátrakat és az képviselő-
testület által támogatott 
légvárat, amit a gyer-
mekek azonnal meg-
rohamoztak. 11.30-kor 
elkezdődött a sportnap, 
amelyben sok új játékot is 
kipróbálhattak, pl. ping-
ponglabda dobás üvegbe, 
dominódöntés üvegbe, 
lufiszlalomozás, stb. A 
kedvezőtlen időjárás ellenére 69 
gyermek vett részt a programon. Az 
ebéd Petrikné Marika és Berlicsné 
Erzsike és több munkatárs segít-
ségével készült el. Első alkalommal 
adták át a Dr. Stomfay Zoltán-em-
lékdíjat a volt háziorvos tiszteletére, 
melyet felesége, Irénke patronált. A 
kulturális program Holubné Rózsi-

ka operett dalaival kezdődött, majd 
az újiregi Lilaakác cigányegyüttes 
lépett fel. Közben a Tamási Termál-
fürdő tamási baráti rézfúvós együt-
tes játszott nagy sikerrel. Óvári Péter 
evangélikus lelkész a barátságról és a 
tiszteletről beszélt, majd az evangéli-
kus hittanos gyermekek bábelőadást 
mutattak be. Végül a sportvetélke-

dők eredményhirdetése következett. 
A szervezők köszönik a hozzájáru-
lásokat a támogatóknak a 8. budai 
sportnap megrendezéséhez, amely 
nélkülük idén sem jöhetett volna 
létre. Az esemény médiatámogatója 
a Koppány TV volt. 

Köszönettel: Schwábné Babi és 
Hoffercsik László 

Szakmai kirándulás Nagyszokolyba
Az Aranyerdő Tagóvoda Dajkai 

Munkaközössége 2012. március 
28-án délelőtt szakmai kirán-
dulás keretében 1 órás munka-
együttműködés-hatékonyság 
tapasztalatcserét tartott a 
nagyszokolyi óvodában. 

A település óvodai dolgozói és a 
gyermekek betekintést adtak szá-
munkra hétköznapi munkájukról, 
a gondozás-nevelésben való tevé-
kenységeikről. 

Az intézmény kiváló szakmai 
kereteit pályázatok /Integrált Pe-

dagógiai Rendszer, Kompeten-
cia alapú nevelés stb./ támogat-
ják. 

Munkaközösségünk köszöni 
a szeretetteljes fogadtatást és a 
további munkánkhoz sok ötle-
tet, motivációt nyújtó kitekinté-
si lehetőséget! 

Dajkai Munkaközösség 



X. ÉVFOLYAM 5. SZÁM      TAMÁSI TÁJ           7

Anyakönyv
Március-április hónapban házasságot kötöttek

Balázs Hajnalka Beáta – Rakiczki Béla
Kakuk Krisztina – Halász Gábor
Sok boldogságot az ifjú pároknak!

Március-április hónapban elhunytak
Orsós Imréné Bogdán Margit
Szabó Lajosné Solyma Mária

Kincs Imréné Mika Ilona
Amerein Károly

Részvétünk az elhunytak hozzátartozóinak!
Bencze Gyöngyi anyakönyvvezető

OMEGA AC áprilisi 
eredményei

 Megyei ranglistaverseny 
2012. 04. 27. Szekszárd

 100 m 3. Kemény Dávid 97’
 200 m 1. Kemény Dávid
 1500 m 3. Tóth Richárd 98’
 Súlylökés 4 kg 1. Balla Zsolt 

97’11,63 m  diszkoszvetés 1 kg 
1. Balla Zsolt

 80 m 1. Lacza Eszter 99’ 11,0 s
Távolugrás 3. Lacza Eszter 

4,53 m
Savanyú Péter diszkoszvető 

San Diegoban (USA) 3 hetes 
edzőtáborozáson  vesz részt, 
ahol az edzések mellett verse-
nyeken is indult.  Eredményei 
56, 60 m-56, 95 m közöttiek, 
melyekkel a 30-40 induló közül  
a középmezőnyben végzett.

 Savanyúné

Május 14. 14.00
SACC! 

Tréfás vetélkedő a gimnázium napközis csoportjának
Május 15. 14.00

„MEGy, MINT A KARIKACSAPÁS”  
vetélkedő a 4.d-nek

Május 15. 14.00
ESTHAJNAL NyuGDíJAS KLuB

Ivó napi összejövetele a lóversenypályán
Május 15. 10.00
KÉZMűVES 

Nemezelés a 4. a. osztályosoknak
Május 16. 14.00
KÉZMűVES 

Nemezelés a 4. e. osztályosoknak
Május18. 14.00 Gyerek mozi

VERDÁK 2.
Színes szinkronizált, amerikai animációs vígjáték

Május 19.
GyALOGOS TúRA RÉTIMAJORBA

Menetrendszerinti autóbusszal és vonattal Rácegresig, onnan gyalogo-
san Rétimajorba. Indulás 8.20 szolgáltatóháztól. 

Május 21. 14.30
EGRI CSILLAGOK 

Vetélkedő a 18. napközis csoportnak
Május 22. 14.00
KÉZMűVES 

a gimnázium napközis csoportjának
Május 23. 14.00

„MEGy, MINT A KARIKACSAPÁS” 
vetélkedő a 4.c. osztálynak

Május 23. 14.00
KÉZMűVES 

Nemezelés a 4. c. osztályosoknak
Május 29. 14.00
KÉZMűVES 

a gimnázium kollégistáinak
Május 30. 14.00

„MEGy, MINT A KARIKACSAPÁS” 
Vetélkedő a 4.b. osztálynak

KIÁLLíTÁS
Május 2-től 27-ig

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

festőművész kiállítása
Nyitva tartás: Kedd-péntek 14.00-18.00, szombat-vasárnap 14.00-

17.00. Hétfő szünnap.

Május 22-től június 6-ig
a művelődési központban

BEMuTATÓ 
A Würtz iskola rajz és technika munkáiból

Megtekinthető az intézmény nyitva tartási idejében.

ELŐZETZES:
2012. június 2. 18.00

„SZÉL FúJJA PÁNTLIKÁMAT”
a művelődési központ hagyományápoló csoportjainak gálaműsora

TAMÁSI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

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

Tamási 2009 FC áprilisi eredményei
1-jén:  Kölesd SE – Tamási 2009 

FC 2-0 (0-0), gólszerző: Dudás G. 
2.

7-én: Tamási 2009 FC – Duna-
földvár FC 0-0 

Az alapszakasz végeredménye
1. Tolna VFC     39 pont
2. Kölesd SE    39 pont
3. Majos SE    37 pont
4. Szedres SE    32 pont
5. Tamási 2009 FC 31 pont

Az alapszakasz után két ötcsapatos 
csoportban - 1.-5. felsőház, illetve 
6.-10. alsóház – folytatódik a baj-
nokság. 

1. Forduló 2012.04.14.
Tamási 2009 FC – Szedres SE  

2-0 (1-0)

Gólszerzők: Johnston Brian, Sza-
bó Zoltán.

 2.Forduló 2012.04.21.
Tolna VFC – Tamási 2009 FC 0-3 

(0-1) Gólszerzők: Johnston Brian 
2., Baranyai Dávid

3. Forduló 2012.04.28-29.
SZABADNAPOS A TAMÁSI
Májusi mérkőzések
4.Forduló 2012.05.05. 15.00
Tamási 2009 FC – Majos SE
5. Forduló 2012.05.13. 17.00
Kölesd SE – Tamási 2009 FC
6. Forduló 2012.05.19. 17.00
Szedres SE – Tamási 2009 FC
7. Forduló 2012.05.26. 17.00
Tamási 2009 FC – Tolna VFC

Jó szurkolást, HAJRÁ TAMÁSI!!! 
Ifj. Hajdics Attila

Művház kiállítás
Torbán Eszter Tünde 
színházi díszlet- és jelmez-
tervező „Táj-díszlet” című 
kiállítása nyílt a Városi 
Művelődési Központban 
április 25-én. A tárlatot 
Jakodáné Jendrek Zsu-
zsanna közoktatási szak-
értő nyitotta meg. 

Május 20-ig az intézmény 
nyitva tartási idejében tekint-
hető meg.

Súlyos érmek a diákolimpián!
 Nagyszerű eredményeket értek 
el a Tamási Koppány Sportegye-
sület súlyemelői az április 6-7-
én, a budapesti TSE Elem utcai 
csarnokában megrendezett Or-
szágos Diákolimpia döntőjén. A 
2-2 arany ,- ezüst,- bronzérem-
mel magasra tették a mércét ön-
maguk számára fiatal súlyemelő-
ink. 

Aranyérmes Borbély Gergő ifjú-
sági 50 kg-ban, 60-75-135 kg és 
Szűcs Dávid junior +105 kg-ban, 
102-117-229 kg. Ezüstérmes Or-
sós István  ifjúsági 69 kg-ban, 90-
113-203 kg és Hetényi György 
junior 62 kg-ban, 89-100-189 kg. 
Bronzérmes Bartucz Máté ser-

dülő 62 kg-ban, 45-55-100 kg és 
Lendvai Szilárd junior +105 kg-
ban, 80-95-175 kg.

 
Március 31-én rendezték meg a 

Soroksár Kupa nemzetközi ver-
senyt, ahol a Mizov Márton ta-
nítványa, Fülöp Attila az 5. helyen 
végzett.

 
A diákolimpiai sikerek után, 

egy újabb siker, ezúttal az április 
14-én a BKV Előre SC sportte-
lepén megrendezett 25. jubileumi 
Masters Országos Bajnokságon 
született. A tamásiak masters 
versenyzője és edzője, Bachmann 
Béla aranyérmet szerzett a 45 év 
fölöttiek korcsoportjában, a 77 
kg-os súlycsoportban, 68-87-155 
kg. A győzelem részese volt edző-
je, kiváló segítője, Mizov Marci és 
a Tamási Fürdő gyógymasszőre, 
Tóth Alexa.

Masters versenyzőnk számára az 
idei fő cél a szeptemberi Masters 
Világbajnokság (Ukrajna, Lviv). 
Gratulálunk a versenyzőknek! 

Bachmann Béla edző 

Szép volt Dámok!
Győzelmekkel folytatták a ta-
mási kosaras fiúk a rájátszást.

TKSE - ATM-VTM 103 : 61

VOLGA (Kaposvár) - Tamási 
Kosárlabda SE  49 - 63

Köszönjük szépen mindenki-
nek a biztatást!

Cseresznyés Balázs

Tisztelt Támogatóink, 
kedves Szurkolóink és 

drága Ismerőseink!
 Ez úton szeretnénk Önöket/

Titeket megkérni, hogy ameny-
nyiben lehetőségük / lehető-
ségetek van rá és minket arra 
érdemesnek tartotok,  akkor 
ajánljátok fel egyesületünk szá-
mára az adó 1%-ot!!!!!!

Adószám: 18863675-1-17

147 egység vér= 441 emberi élet
Tamásiban az idei évtől a vér-
adás két egymást követő napon 
lesz. A kezdeményezés már 
első alkalommal meghozta 
gyümölcsét, hiszen az április 
3-4-i véradónapokon 182 fő je-
lentkezett véradásra. 

Természetesen most is volt a 
jelentkezők között, aki egész-
ségügyi okok miatt csak a pró-
bavér levételéig jutott el, de 
zárásra a 147 vérzsákban 66,15 
liter éltető folyadék várta, hogy 

alapos kivizsgálás után életeket 
mentsen.

Örvendetes, hogy ez alkalom-
mal 22 fő nyújtotta első alka-
lommal karját, hogy bizonyítsa 
embertársai iránti jó szándékát, 
felelősség érzetét. Mi, szervezők 
nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
a fiatalok korán véradók legye-
nek, hiszen az idősebb generáció 
közül többen kiesnek egészség-
ügyi problémáik miatt.  

Szabó Györgyné

Segít a Tourinform 
Iroda

Ha vakációra, utazásra készül, 
forduljon a 142 magyarországi 
TOuRINFORM IRODÁ-
HOZ!

Ingyenes prospektusokkal, 
térképekkel, szálláslistákkal se-
gítünk Önnek, hogy önállóan is 
megszervezhesse időtöltését ön-
maga és családja számára.

Tamásiban: Tourionform 
iroda, T. Hársfa u. 3. (termál-
fürdő) 74-898-105, tamasi@
tourinform.hu H-P.: 9.00-17.00

Örményi János irodavezető
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Sokba kerül Önnek, ha nem köt rá
Egyre többször vetődik fel a tele-
vízióban, rádióban, újságcikkek-
ben a „talajterhelési díj”, amelyet 
azoknak a háztartásoknak kell 
fizetni a vízfogyasztásuk után, 
akik számára a szennyvízcsator-
na műszakilag rendelkezésre áll, 
de azt nem veszik igénybe, vagy-
is nem kötnek rá az utcájukban 
lévő csatornahálózatra. 

A talajterhelési díj településen-
ként változó, ezt a helyi vízbázis 
veszélyezettsége alapján hatá-
rozzák meg központilag. Tamási 
szerencsére az 1. kategóriába, a 
legolcsóbba tartozik. Így is tete-
mes lehet az összeg, hiszen 1.200 
Ft köbméterenként. Hogy miután 
kell fizetni? Az összes vízfogyasz-
tás mínusz a szennyvízszállító 
vállalkozóval elvitetett mennyiség 
után. Mielőtt túlságosan belebo-
nyolódnánk a jogi és pénzügyi 
háttérbe, nézzük meg a lehetséges 
eseteket számokban, pénzben ki-
fejezve! Segítségül Barkóczy Fe-
rencet, a Tamási Víz- és Csator-
namű Kft. ügyvezetőjét kértük fel.

 – Vegyünk alapul egy át-
lag, 10 m3/hó vízfogyasztá-
sú családot, akinek így az éves 
szenyvízmennyisége 120 m³. 
Mibe kerül nekik ez a mennyiség 
rákötve, illetve a nélkül?

1. eset: Csatorna bekötés esetén, 
amikor az ingatlant már a városi 

csatornahálózatba bekötötték 
Csatorna alapdíj: 253Ft/hóx12 

hó = 3.036 Ft/év
Csatorna díj: 292 Ft/m3x 120 

m3 = 35.040 Ft/év
Összesen:         38.076 Ft/év
2. eset: Szennyvíz tározó ( szik-

kasztó ) esetén 
Itt alapesetnek azt tekintjük, 

hogy a havi 10 m³-ből 5m3-t a 
szennyvízszállító vállalkozó ki-
szippant, s a szennyvíztelepünkre 
beszállít. Ez éves szinten azt je-
lenti, hogy 60 m³ a szippantott, s 
ugyancsak 60 m³ az amennyiség, 
amely után talajterhelési díjat kell 
fizetni.

Szennyvíz szippantás költsége: 
1725 Ft/m3 x 60 m3 =  103.500 
Ft/év

Talajterhelési díj :        1200 Ft/
m3 x 60 m3 = 72.000 Ft/év

Összesen: 175.500 Ft/év
A két eset közti különbség majd 

140 ezer Ft, ami igen jelentős ösz-
szeg, s amelyet majd 2013 tava-
szán kell fizetni a fogyasztóknak  
az általunk az önkormányzatnak 
átadott mennyiségi adatok alap-
ján, s amelyet majd adó formájá-
ban kell befizetni az állami költ-
ségvetésbe.

Érdemes tehát megfontolni a 
csatornahálózatra való rákötést, 
mert az árkülönbözet miatt, - ami 
valószínűleg tovább szélesedik – a 
beruházás rövid időn belül megté-
rülhet.

Csatornarákötéssel kapcsolatos 
kérdéseikkel forduljanak hozzánk 
bizalommal, Bíró Éva és Pelcz 
Róbert kollégáim készséggel vá-
laszolnak, segítenek a beruházás 
előkészítésében. (Tamási, Rákóczi 
u. 35-37. Tel: 74-471-444.)
•  Köszönjük a tájékoztatást! 

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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A Tamási gyár világhírű termékei
Előző lapszámunkban arra tet-
tünk ígéretet, hogy a májusiban 
rövid bemutatkozást kérünk a 
Philips tamási gyáregységéről, je-
lenlegi működéséről. A kérésün-
ket Ingo Strassburger úr,a gyár 
igazgatója  teljesítette.

•  A Philips márkanév elsősor-
ban a műszaki termékeiről volt 
ismert a vásárlók körében. A ta-
másiak már összekötik a világí-
tástechnikával is, de a „hely szel-
leme” is régóta kötődik a fényhez. 
Hogyan is?

 – A fény az élet alapvető, elenged-
hetetlen kelléke, melynek minősége 
jelentősen befolyásolja közérzetün-
ket és életminőségünket. A Philips 
professzionális világítási üzletága 
– melynek 2007 óta a tamási lám-
pagyár is része -  évtizedek óta arra 

törekszik, hogy folyamatos innová-
cióval, újabbnál újabb megoldások 
kifejlesztésével mindennapjainkat 
komfortosabbá tegye, és bebizonyít-
sa, hogy termékeink a legkülönfé-
lébb kihívások esetében is megállják 
a helyüket.  A tamási Philips gyár 
aktivitásának kezdete az 1960-as 
évekre nyúlik vissza, amikor is több-
féle tevékenységet gyakoroltak itt 
Szövetkezet formájában. 

1993-ban a belga székhelyű 
Massive megvásárolta a céget, így a 
hangsúly a lakásvilágítási berende-
zések gyártására helyeződött. 2007-
ben az összes Massive érdekeltségű 
szervezet a Philips tulajdonába ke-
rült, ezzel a gyár tevékenységei is 
a Philips részévé váltak. 2008-tól 
kezdve a tamási Philips gyártóegy-
ség tevékenysége professzionális 
lámpatestek, és ezek egyedi igényre 

szabott verzióinak gyártása valamint 
fejlesztése - a kiskereskedelmi és 
vendéglátó szegmensre fókuszálva.
•  A változások milyen technikai 

újításokkal jártak?
 – A hagyományosról a LED 

(fénykibocsátó dióda) alapú vilá-
gítástechnikai megoldásokra való 
áttérés általános trend a világítás-
technikában, ezért a mi 
gyárunk dolgozói is folya-
matosan munkálkodnak 
az új technológián alapuló 
világítóberendezések fej-
lesztésén és tökéletesíté-
sén. A LED technológia 
robbanásszerű fejlődése a 
gyártási folyamatok alapos 
és gyors átdolgozását, vala-
mint a termékek bevezetési 
folyamatának felgyorsítását 
követeli meg.
•  Hova kerülnek el a 

Tamásiban gyártott ter-
mékek, mely területeken 
alkalmazzák ezeket?

 – A Philips lámpák felhasználási 
területe rendkívül sokrétű, az élet 
minden területén, a legkülönfélébb 
helyeken találkozhatunk velük. Egy 
konkrét példát említenék a közel-

múltból, mely jól 
szemlélteti, hogy al-
kalomadtán milyen 
speciális felkérések-
nek is tudnunk kell 
megfelelni.  A Tamá-
si gyár nemrégiben 
lehetőséget kapott 
az Amszterdamban 

nem-
régiben felújított, 
nagyhírű Rijks Mu-
seum egyik legna-
gyobb becsben tartott 
műkincsének, Remb-
randt világhírű ’Az 
éjszakai őrjárat’ című 
festményének a meg-
világítására. A be-
építésre kerülő LED 
technológiával szerelt 
lámpáknak köszönhe-
tően nemcsak jelentős 
energiamegtakarítást 
könyvelhet el a múze-

um, de a magas színvisszaadású lám-
pák hatására a festmény korábban 
soha nem tapasztalt élettel telt meg, 
és a világítótestek alacsony működé-
si hőmérsékletének köszönhetően a 
festmény sem károsodik. 

Ez azonban csak egy kiragadott 
példa volt a különböző felhasználási 
területekből. Ha alaposabban szét-
nézünk, láthatjuk, hogy a Philips 
európai gyáraiban készült lámpái-
nak alkalmazási köre szinte végte-
len – legyen az egy élelmiszerüzlet 
(Carrefour, Franciaország), bevásár-
lóközpont (C&A, H&M), világhírű 
építmények (Eiffel-torony, London 
Eye) vagy akár a tulajdon lakásunk 
– és nyugodtan kijelenthetjük, hogy 
termékeinkkel mindenhol jelen va-
gyunk…
•  Az elmondottak felkeltették a 

kíváncsiságunkat, s bizonyára az 
Olvasóinkét is, s ha egyszer lehe-
tőséget kapunk, akkor a gyárban 
zajló munkafolyamatokkal részle-
tesebben is megismerkednénk.


