
Kétmilliárddal nõtt a város vagyona
Felavatták az új termálfürdõt és a felújított rendelõintézetet

Augusztus 31-én két, Tamási jö-
võjét meghatározó, az Új Széchenyi
Terv kapcsán az Európai Unió és a
Magyar Állam által nyújtott támo-
gatásból megvalósult beruházás
ünnepélyes záróeseményére került
sor.

Elsõként a 420 millió Ft-os beru-
házásból megvalósult, s dr. Várady
János nevét felvett rendelõintézetet
adták át. Az ünnepségen Ribányi
József polgármester kiemelte, hogy
a felújított és korszerûsített rendelõ-
intézet nagyban hozzájárul a tamá-
siak és a kistérségben élõk egészség-
ügyi ellátási színvonalának javításá-
hoz. Dr. Kerekes László, az intéz-
ményt üzemeltetõ Szent Lukács
Kórház orvos igazgatója hangsú-
lyozta, hogy nemcsak az épület újult
meg, hanem a 19 eddigi szakellátás
további kettõvel – gyermekgyógyá-
szattal és diabetológiával bõvült. Új

orvosi mûszereket, eszközöket, be-
rendezéseket is sikerült beszerezni a
támogatásból, például terheléses
EKG-t, s a szintén korszerûsödött
informatikai rendszer már a leletek
internetes továbbítását is lehetõvé
teszi, vagyis a Tamásiban készült le-

letet az ország távolabbi pontján is
kiértékelhetik.

Kora este meghívott vendégek,
érdeklõdõ fürdõzõk egyre nagyobb
számban érkeztek a hivatalos nevén
„Ability gyógyfürdõ fejlesztése Ta-
másiban” záróeseményére, a téli für-
dõ avatására. Ribányi József polgár-
mester avatóbeszédében egy közel
40 éves tamási álom, egy 100%-ban
Tamási város tulajdonában lévõ téli
fürdõ megvalósulásáról szólt, amely
nagyon sokak összefogásának kö-
szönhetõ. György Zoltán, a fürdõt
építõ és üzemeltetõ Aquaplus Kft.
tulajdonosa a 4000 m2²-es, 8 me-
dencével, szaunával, élményelemek-
kel, gyógyászati szolgáltatásokkal
rendelkezõ létesítmény egyediségét
emelte ki, s köszönetet mondott a
kivitelezõ cégeknek, köztük a tamá-
si Tam-Bau Kft.-nek és a Füleki
Kft.-nek. Dr. Farkas Tibor a pályá-
zatot felügyelõ Dé-dunántúli Fej-
lesztési Ügynökség vezetõje a 700
millió Ft támogatást elnyert beru-
ház regionális turisztikai hatását
méltatta. Tóth Ferenc, a Tolna Me-
gyei Kormányhivata l e lnöke
Schmitt Pál köztársasági elnök úr-

nak az avatásra küldött jókívánsága-
it tolmácsolta. Hirt Ferenc ország-
gyûlési képviselõ elmondta, hogy
Tamási, a térség fejlesztése, felzár-
kóztatása közt mindig elsõdleges cél
volt a turizmus, azon belül a tamási
termálfürdõ fejlesztése. A beruhá-
zással ez a cél valósult meg.

Az ünnepi szavakat követõen az
átadást jelképezõ nemzeti színû sza-
lagot Hirt Ferenc, Ribányi József,
György Zoltán, s a beruházást az
önkormányzat részérõl leginkább
felügyelõ Széles András alpolgár-
mester vágták át. A jelenlévõk ezt
követõen bejárták a létesítményt,
megismerkedtek annak szolgáltatá-
saival.
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Közlemény
Tamási Város Önkormányzata, valamint Polgármesteri Hivatala el-

határolódik azon névtelen levelektõl, melyek politikai tartalmú újság-
cikkeket tartalmaztak, s amelyek a Polgármesteri Hivatal által használt
szabványosított borítékában jutottak el – a hivatal alkalmazásában álló
kézbesítõ útján - a lakosság egy részéhez.

Tisztelettel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, s az érintetteket, hogy
az ilyen tartalmú küldeményeket nem a Polgármesteri Hivatal küldte, s
elnézést kérünk az esetleges kellemetlenségekért.

Tamási Város Önkormányzata

Súlyemelés
Meghívó

A Tamási Koppány SE Súlyemelõ Szakosztálya a tamási súlyemelõ
sport 25 éves jubileuma alkalmából versenyt rendez szeptember 17-én
10 órától a Vályi Péter Szakképzõ Iskola sportcsarnokában.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a rendezõk.

V. TRÓFEA FESZTIVÁL TAMÁSI
2011. SZEPTEMBER 16-17-18.

Szeptember 17. szombat
Tamási parkerdõ

VADÉTELEK ORSZÁGOS FÕZÕVERSENYE

Töltsön el családjával, ismerõseivel egy él-
ményteli szép napot a természetben! A fõzõver-
senyen bármilyen vadhúsból készíthetõ étel, fõz-
ve vagy sütve. Az ételeket 3 tagú szakmai zsûri és
1 civil zsûritag értékeli és jutalmazza.

A rendezvény további programjai:

- Asztalok terítési versenye
- Tamási legfinomabb pogácsája (háziasszo-

nyok által sütött pogácsák versenye)
- „Mesél a Gyulaji erdõ” kulturális és természetbúvár programok
(kerékpáros kupa, íjászat, preparátor, agancs bemutató, játszóház, - fu-

tóverseny, erdei túra, élménytúra a vadasparkba, amelyekre elõzetesen a
mûvelõdési központban lehet jelentkezni -, bagolyköpet-vizsgálat, va-
dászkürtösök bemutatója, fúvóskoncert, „Kelet varázsa” hastánc mûsor,
Intermezzo latin club)

- Kézmûves vásár
- Versenyben résztvevõ ételek kóstolása 250 Ft-os kóstolói jegy ellené-

ben
- Civil zsûritag sorsolása

A fõzõverseny nevezési feltételeirõl a Városi Mûvelõdési Központban
lehet érdeklõdni. Tamási, Szabadság u. 50. Tel.: 06-74-471-105,
e-mail: vmk@tolna.net

Nevezési határidõ: szeptember 9.

Tamási Város Önkormányzata és a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

Képviselõi ügyfélfogadás
Tisztelt Tamási Lakosok !

Tamási Város Önkormányzata tájékoztatja önöket, hogy aTamási
város önkormányzati képviselõ-testületének képviselõi 2011. szeptem-
ber hónapban az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást aTamási Váro-
si Polgármesteri Hivatal 35. számú irodájában (7090 tamási, szabadság
u. 46-48.):

Szeptember 01. (csütörtök) 10.00-11.00 Szijártó László
Szeptember 08. (csütörtök) 10.00-11.00 Szabóné Zsubori Emõke
Szeptember 15. (csütörtök) 10.00-11.00 Dr. Bujtás István
Szeptember 22. (csütörtök) 10.00-11.00 Miskolczi Zoltánné
Szeptember 29. (csütörtök) 10.00-11.00 Pécsi Gábor és Ribányi Péter

Tamási Város Önkormányzata

A termálfürdõ árlistája a 8. oldalon
található.
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Testületi ülésen történt
Bursa Hungarica 2012-ben is

Tamási Város Önkormányzati
Képviselõ-testülete augusztus
31-én tartotta munkaterv szerinti
ülését a Városháza dísztermében.

Az elõzõ testületi óta történtekrõl
adott polgármesteri tájékoztatót kö-
vetõen megtárgyalták a 2011-es ön-
kormányzati költségvetés elsõ félévi,
valamint az ugyanerre az idõszakra
vonatkozó képviselõ-testületi hatá-
rozatok végrehajtását. Ezt követõen
Amrein Károly, a Gemenc Volán
Zrt. vezérigazgatója értékelte cégé-
nek 2010-es közszolgáltatását. A
személyszállítást végzõ vállalat 20
helyi járata tavaly 19.000 km tett
meg, s e tevékenységébõl 6,8 millió
Ft nettó árbevétele, illetve 459 ezer
Ft nyeresége származott.

Az önkormányzat 2012-ben is
csatlakozik a Bursa Hungarica fel-
sõoktatási önkormányzati ösztön-

díjrendszerhez, s erre 2,5 milliót kü-
lönít el a költségvetésben. Az állami
és a megyei kiegészítésekkel együtt
2010-ben 82 hallgató kapott
7-10.000 Ft/hó támogatást. Jóvá-
hagyta a testület a Tamási Város-
környéki Önkormányzatok társulási
megállapodásának, valamint a
TONIEPSZ alapító okiratának
módosítását.

A Városi Mûvelõdési Központ,
valamint a Könnyü László Városi
Könyvtár ötéves igazgatói megbíza-
tása december 31-én lejár. Mindkét
intézmény vezetõi posztjára pályá-
zatot írnak ki, melynek beadási
határideje november 10-e lesz.

Módosították a képviselõk a sze-
mélyi gondoskodást nyújtó ellátá-
sokról, azok igénybevételérõl, vala-
mint a fizetendõ térítési díjakról
szóló rendeletet.

Szintén módosították a szociális
és gyermekjóléti ellátásokról, a szo-
ciális és gyermekjóléti igazgatás he-
ly i szabályozásáról szóló
önkormányzati rendeletet.

Az önkormányzat júliusban 82,8
millió Ft-ot kapott az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévõ ön-
kormányzatok 2011.évi támogatá-
sára. További igény benyújtására is
van mód, mellyel az önkormányzat
élni kíván és pályázatot ad be.

Döntött a képviselõ-testület két
lakásügyben, valamint engedélyezte
a fürdõt üzemeltetõ Tamási Ther-
mal Spa Kft.-nek, hogy telephelyét
a Hársfa u. 3. (termálfürdõ)
jegyeztesse be.

Zárt ülésen személyügyi témában
dönt.
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Polgármester válaszol
"Az általunk kitûzött irányba haladunk"

Tamási történelmének minden
bizonnyal fontos dátuma lesz 2011.
augusztus 31. Ezen a napon elsõ-
ként a felújított rendelõintézetet,
majd a termálfürdõ új épületét avat-
ják fel. A két jeles eseményrõl kér-
deztük Ribányi József polgármes-
tert.

– Nagy örömmel mondhatom,
hogy a két avatás is azt igazolja,
hogy az általunk kitûzött irányba
haladunk. A fürdõfejlesztéssel egy
30 éves tamási álom válik valóra, egy
mai kornak megfelelõ, számtalan
szolgáltatással és élményelemekkel
ellátott, s a fogyatékkal élõkre speci-
alizálódott fürdõkomplexumot ava-
tunk. Nemrég egy 1976-os Tolnai
Népújságot olvastam, amelyben az
akkori városvezetõ a medencék ter-
vezett lefedésérõl, téliesítésérõl nyi-
latkozott. Megjegyezte, hogy lehet,
hogy ez nem valósul meg, mert a la-
kosság egy része fontosabbnak tartja
a járdák, utak építését. Mi is sokszor
szembesülünk fontossági kérdések-
kel. Véleményünk szerint a telepü-
lés fejlõdéséhez be kell indítani azo-
kat a „motorokat”, amelyek itt van-
nak, mûködnek, s generálják a to-
vábbi növekedést. Ezek egyike a tu-
rizmus, melynek fõpillére a termál-
fürdõnk gyógyvize. Ezt kell elõ-
nyünkre fordítani. Az 1990-es évek
elején közel 200 ezer vendég járt a
fürdõbe. 2007-ben, amikor megvá-
sároltuk fürdõt, ez a szám lecsök-
kent 80 ezerre. Sõt a vízforgatók hi-
ánya miatt a bezárás fenyegette, s
már vevõk jelentkeztek rá. Hála is-
ten, sikerült a fürdõ 100%-os tulaj-
donjogát megszereznünk, s egy pá-

lyázaton 697 millió forintos, az Eu-
rópai Unió és a Magyar Állam által
nyújtott támogatást elnyernünk. A
100%-os tulajdonunk az új fürdõ-
épület megnyitása után is megma-
rad, csupán üzemeltetésre adjuk át a
nagy tapasztalattal rendelkezõ
Aquaplus Kft.-nek, amely ezért dí-

jat fog fizetni. A tulajdonlást azért
tartom fontosnak többször hangsú-
lyozni, mert egyesek próbálnak té-
ves információkat elhinteni a tamási
köztudatban. Az üzemeltetõk igye-
keztek baráti belépõárakat kialakí-
tani, s az árjegyzéket látva úgy gon-
dolom, hogy például egy munka
utáni, 17 órától 21 óráig tartó fürdõ-
zés 800 Ft-ért valóban jó ár. Az új
fürdõ kiváló alapot biztosít a szállo-
da építésére, melynek beruházója
szintén az Aquaplus Kft. Ez nem
önkormányzati beruházás, de a ma-
gunk részérõl mindent elkövetünk,
hogy sikeresen megvalósuljon. Saj-
nos a jelenlegi gazdasági helyzet
nem kedvez a banki hitelezésnek, de
bízunk benne, hogy az elnyert tá-
mogatáson, s önerõn felül a szüksé-
ges kölcsönt is megkapják. A szállo-
da megvalósulásig a nyaralótulajdo-
nosoknak, a kereskedelmi szálláshe-
lyeknek nagyobb lehetõségük nyílik
új vendégkör kialakítására.

Augusztus 31-én adjuk át a ren-
delõintézetet is, amely kívül-belül
megújult, hõszigetelést, liftet, s új
berendezéseket és eszközöket is ka-
pott. Ezzel nagymértékben javulni
fog a betegellátás, az épület üzemel-
tetése gazdaságosabbá válik. Szeret-
nénk megoldani a betöltetlen körze-
ti orvosi állást is, ezért úgy hirdettük

meg, hogy kertes házat tudunk biz-
tosítani az orvosnak, s ingyen ad-
nánk át a praxist.

Úgy gondoljuk, hogy az új fürdõ-
vel, a felújított rendelõintézettel, a
tavaly átadott általános iskolával vá-
rosunk egyre vonzóbbá válik a beru-
házók, az új munkahelyeket teremtõ
befektetõk számára, s nem utolsó
sorban élhetõbbé válik az itt lakók
számára is.

• Az avatási ünnepségekre meg-
hívást kaptak a testvérvárosok, s
Isernhagennel az ünnepélyes szer-
zõdésre most kerül sor, sõt egy fran-
cia kapcsolat is ehhez közeledik.

– A jeles alkalomra 5 testvértele-
pülés küldöttsége érkezik. A német-
országi Stollberggel, Wurzennel és
a lengyelországi Suchy Lassal már
korábbi a kapcsolatunk. A Hanno-
ver melletti Isernhagennel ez alka-
lommal írjuk alá a testvérvárosi szer-
zõdést. Szeretném emlékeztetni az
olvasókat, hogy az iserhageniek már
több alkalommal jártak városunk-
ban, adományaikkal õk is segítették
az új általános iskolánk bebútorozá-
sát. Ezúttal egy mercedes tûzoltó
autót ajándékoztak a Tamási Ön-
kéntes Tûzoltó Egyesületnek,
amely minden bizonnyal nagy ha-
szonnal vetnek be tûzoltónk a kivo-
nulásaik alkalmával. Érdekesség-
ként említem meg, hogy Isernhagen
polgármestere magyar õsöktõl szár-
mazik. Egyik õse az 1800-as évek-
ben huszárkiképzõként került ki
családjával . A franciaországi
Montigny városával is folyamatban
van a kapcsolatfelvétel. Ezek part-
nerségek részben az elõzõkbõl
adódtak, hisz Isernhagen Suchy
Las, míg Montgny Stollberg test-
vérvárosa.

Azt gondolom, hogy fontosak
ezek a testvérvárosi kapcsolatok ab-
ban, hogy megismerjenek bennün-
ket, halljanak rólunk a világban, vi-
gyék hírét látnivalóinknak, a kiváló
gyógyvizû termálfürdõnknek, a vad-
ban gazdag Gyulaji-erdõnknek, a
nagy múltú lovasnapjainknak, a jó
borainknak. Nagy öröm, hogy diá-
kok vesznek részt cseretáborozáso-
kon, s egyre nõ a családi látogatások
száma is. A partnerkapcsolat jó al-
kalmat teremt a civilszervezetek, a
sportegyesületek számára a kölcsö-
nös látogatásokra, együttmûködés-
re.

• Polgármester úr, köszönjük a
tájékoztatást!
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Élelmiszersegély-osztás augusztusban is

Az Élelmiszer Bank jóvoltából augusztusban ismét 900 rászoruló
család, alacsony jövedelmû nyugdíjas részesült segélyben Tamásiban. A
városi önkormányzat s ikerre l pályázott a korábbi akció
maradványkészletére.

Ezúttal 800 kg lisztet, 550 kg kekszet, s 3240 kg tésztát vehettek át a
rászorulók a II. Általános Iskola tornatermében az osztásban közremû-
ködõ önkormányzati alkalmazottaktól, s a közmunkás segítõktõl. Vár-
hatóan szeptember vagy október hónapban ismét élelmiszersegélyt
osztanak, de akkor más élelmiszer összetételben.

A szervezõk és a segélyezettek ezúton köszönetüket fejezik ki Szijártó
László vállalkozónak, aki térítésmentesen vállalta az élelmiszer csoma-
gok fõvárosból Tamásiba történõ szállítását.

Népszámlálás
Tisztelt Tamási Lakosok !

2011. október 1. és 2011. október 31. között ismételten
NÉPSZÁMLÁLÁS lesz Magyarországon, így Tamásiban is. A nép-
számlálást a 2009. évi CXXXIX. törvény rendelte el kötelezõ jelleggel.
Népszámláláskor 10 évente számba veszik az ország területén található
lakásokat, lakott intézményeket és az ezekben lakó személyeket., fel-
nõtteket és gyerekeket. Minden lakásról egy lakáskérdõív és annyi sze-
mélyi kérdõív kerül kitöltésre, ahányan abban a lakásban életvitelszerû-
en élnek. A népszámlálás lebonyolítása a Központi Statisztikai Hivatal
feladata, de a Polgármesteri Hivatal is aktívan részt vesz a
lebonyolításban, szervezésben.

Szeptember utolsó hetében minden lakásba egy nevet nem tartalma-
zó, de az adott lakáshoz tartozó címet láttató ablakos borítékot fog a
számlálóbiztos minden lakás postaládájába bedobni. A borítékon rajta
lesz annak a számlálóbiztosnak a neve, azonosító száma és telefonszáma,
aki az adott körzetben a népszámlálási feladatokat ellátja. A borítékban
található egy tájékoztató a népszámlálásról, egy lakáskérdõív és egy sze-
mélyi kérdõív, továbbá a lakáskérdõíven megtalálható az adott lakáshoz
tartozó kódszám, mely a kitöltéshez és a feldolgozáshoz szükséges. A
kérdések megválaszolhatóak október 1-16. között interneten a
www.enepszamlalas.hu honlapon online, vagy október 16-ig a
borítékban levõ kérdõívek önkitöltésével és a lakáson megjelenõ
számláló biztosnak történõ átadással.

Az internetes online vagy az önkitöltést nem vállalók összeírására ok-
tóber 1. és október 31. napja között a számlálóbiztos felkeres mindenkit
az otthonában elkéri az elõzetesen megküldött borítékban levõ lakás és
személyi kérdõívet és a kérdésekre adott válasz alapján kitölti a kérdõ-
íveket. Amennyiben nem elég a személyi kérdõív, mert egynél több sze-
mély lakik életvitelszerûen a lakásban, akkor megfelelõ számú kérdõívet
is a számlálóbiztos fog biztosítani.

Kérjük, hogy vigyázzanak a számlálóbiztos megjelenéséig a boríték-
ban található kérdõívekre, azokat ne dobják el, illetve ne szennyezzék
be.

A kérdõíveken levõ kérdésekre az adatszolgáltatás kötelezõ – kivételt
képez az anyanyelvre, a nemzetiségre, vallásra, egészségi állapotra, fo-
gyatékosságra vonatkozó kérdések. A kérdõívek kitöltése egy 2-3 fõs
családban 25-30 percig tart. A számlálóbiztos névre szóló igazolvánnyal
rendelkezik, mely a személyazonosságát igazoló okmányával együtt érvé-
nyes, ezért jogosulatlan személyek nem élhetnek vissza az adatokkal.

Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden területén érvé-
nyesülnek. A kérdõíveken nem szerepelhet a válaszadó neve, a válaszolás
teljes anonimitás mellett történik. A népszámlálásról szóló törvény biz-
tosítja azt is, hogy a felvett adatok a késõbbiekben ne legyenek összekap-
csolhatóak az adatszolgáltatókkal. A népszámlálásban résztvevõket
szigorú titoktartás köti.

Amennyiben bármilyen probléma merül fel az összeírással kapcsolato-
san, hívják a borítékon levõ számlálóbiztos által megadott telefonszámot,
illetõleg egyéb észrevételt a népszámlálással kapcsolatosan a
74/570-811, vagy a 30/657-7450 telefonszámon tehetnek.

Kérjük a lakosságot, hogy a népszámlálás gyors és szakszerû lebonyolí-
tása érdekében, amennyiben hiányzik házukon a házszám pótolják, illet-
ve a tömblakásban lakók tüntessék fel a lakásukhoz tartozó postaládán
az emeletet és ajtószámot, mert ellenkezõ esetben elõfordulhat, hogy
nem a saját lakásukhoz tartozó kódot tartalmazó népszámlási adatcso-
magot kapják meg.

Köszönjük, hogy együttmûködésükkel elõsegítik a 2011. évi népszám-
lálási feladatok végrehajtását.

Csontos Zoltánné Igazgatási osztályvezetõ
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Országos sikerek
A Gyulaj Zrt. lövészcsapata

A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. lövészei nagyszerûen bánnak
fegyvereikkel. Ezt misem bizonyítja jobban, mint hogy az állami tulaj-
donú erdõgazdaságok között zajló országos lövészverseny legutóbbi két
fordulója is a Gyulaj Zrt. csapatának elsõ helyével zárult.

Elsõként július végén Sarlóspusztán, a Gyulaj Zrt. által rendezett for-
dulón 5 versenyszámban mérte össze tudását az 51 résztvevõ. Egyéniben
2. lett Tóth Péter, 6. Király Attila, míg az aranyérmes csapat tagjai Kala-
uz Csaba, Király Attila, Csapó Károly és Tóth Péter voltak.

Augusztusban a budakeszi lõtéren megrendezésre került, színvonalas
sportesemény fõ támogatója az erdõgazdaságok tulajdonosa, a Magyar
Fejlesztési Bank volt. A verseny során az erdõgazdaságok elsõsorban hi-
vatásos vadász- és erdészhivatást betöltõ szakemberei koronglövészetben
mérhették össze lõ tudásukat, összesen több mint 70 egyéni versenyzõvel
és 17 csapattal. A dobogós csapatoknak és egyéni versenyzõknek a díja-
kat Dr. Seregi János az MFB Zrt. Agrár és Zöldbank Fõigazgatóságának
ügyvezetõ igazgatója és Igaly Diána, skeet lövésben olimpiai bajnok és
olimpiai bronzérmes, egyéniben négyszeres világbajnok sportlövõ adta
át. Az országos lõverseny jelenlegi, 9 forduló utáni állása a büszkeség
mellett reménnyel is kecsegtet minket, hiszen a Gyulaj Zrt. csapatver-
senyben jelenleg vezeti az országos erdõgazdasági tabellát. Lövészeink
egyéni eredményei szintén említésre méltóak. Egyéni versenyben Tóth
Péter, a Hõgyészi Erdészet kerületvezetõ erdész-vadásza a dobogó 3. he-
lyét foglalhatta el, így jelenleg az országos egyéni versenyben az elõkelõ
elsõ hat helyezett között van. A budakeszi esemény második legeredmé-
nyesebb „”Gyulajos” lövõje Király Attila, a Tamási Erdészet kerületveze-
tõ vadásza, a verseny 8. legjobb teljesítményét nyújtotta, ezzel a kiváló 5.
helyet elfoglalva az egyéni országos rangsorban. Természetesen tudjuk,
hogy még két õszi verseny hátra van, de bizakodva nézünk a jövõbe, hogy
ahogy az elmúlt öt évben folyamatosan az országos trófea idén is,
hatodszorra is Tamásiban marad, hirdetve ezzel Tolna megye, Tamási
város és a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. jó hírét és
szakembergárdájának kimagasló lõ tudását.

Kovács Tamás

Megfigyeltem
Szabolcs József írása

Nemrég jelent meg a Gyulaj Zrt. 1999-ben elhunyt erdõmérnökének
könyve, amely nemcsak a szerzõhöz kapcsolódik, de sok szálon Tamási-
hoz, a környékünk erdeinek vadjaihoz.

A 160 oldalas, korabelei
fotókkal illusztrált mû a
szerzõ hagyatékában talált
kézirat feldolgozásából
született Békés Sándornak
és dr. Boda Lajosnak kö-
szönhetõen. Szabolcs Jó-
zsef sajnos nem élhette
meg, hogy papírra vetett
írása közkinccsé váljon, de
családja megõrizte 12 éves
korától vezetett naplóival
együtt.

2010. szeptember 10-én
a Kultúrák Házában emlé-
keztek születésének 100.
évfordulójára. A jeles alkal-
mon újra szóesett a már
megírt, de kiadatlan kéz-
iratról. A lelkes és kitartó
szerkesztõk a család közre-
mûködésével, s szponzori
segítséggel most megjelen-
tették, s a példányok meg-
vásárolhatók a szerzõ
lányánál Mohai Tiborné,
Szabolcs Jutkánál.

Szabolcs József szerepel a Könnyü László Városi Könyvtár 2006-ban
kiadott Tamási tabló címû könyvében. A neves szakember életrajzában is
szerpel, hogy vezetõi munkája mellett szenvedélyesen vadászott, publi-
kált szakmai lapokban, könyveket írt. Az egyik legismertebb az
1968-ban megjelent A dámvad címû munkája.

Megyenap Tamásiban
Megyei kitüntetések átadása

Minden évben, immáron 13. al-
kalommal szeptember 1-jén tartják
a megyenapot, melyet idén Tamási-
ban, a Városi Mûvelõdési Otthon-
ban rendeztek.

Miután a Tamási Koncert-fúvós-
zenekar eljátszotta a megyeszignált
és a Himnuszt, Ribányi József pol-
gármester a házigazda település ne-
vében köszöntötte az országgyûlési
képviselõket, a megyei közgyûlés
tagjait, a megye számos településé-
rõl érkezett polgármestereket, in-
tézményvezetõket. Felhívta a meg-
hívottak figyelmét arra, hogy Ta-
mási sokat változott az elmúlt évek-
ben, s az elõzõ napokban két jelen-
tõs beruházással gazdagodott, tehát
érdemes ide más alkalommal, akár
fürdõvendégként is visszatérni.

Dr. Puskás Imre, a megyei köz-
gyûlés elnöke ünnepi beszédében
utalt a közelgõ változásokra, arra,
hogy az önkormányzati rendszer át-
alakítása érinteni fogja a megyei ön-
kormányzatot, annak intézményeit.

A megyenapokon hagyomány,
hogy elismeréseket vehetnek át a

megyei élet különbözõ területein ki-
emelkedõ munkát végzõ személyek.

Az idei 18 kitüntetett közt volt
Gerván Kázmérné,a Szent László
TISZK Vályi Péter Szakképzõ Is-
kola igazgatóhelyettese, aki „Tolna
Megye Kiváló Közalkalmazottja”

címet vehette át a közgyûlés
elnökétõl. A megyei jutalmazást
követõen nívódíjat adtak át a Tolna
Megyei Német, illetve Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnökei.

ÖJ

A vihar módosította a programot
Ünnepség bent, koncert kint

A hirtelen viharosra fordult idõ-
járás a Városi Mûvelõdési Otthon-
ba kényszerítette az államalapítás és
az új kenyér ünnepe városi megem-
lékezés résztvevõit augusztus
19-én.

Az eseményen Fenyveresi Anikó,
a Béri Balogh Ádám Gimnázium
tanárának szavalata után Hirt Fe-
renc országgyûlési képviselõ mon-
dott ünnepi beszédet. Szent István
államalapítói munkássága mellett
szólt napjaink nemzeti összefogásá-
nak szükségességérõl is. „Ha csak

mindenki a maga részét, a maga
munkáját, a rábízott feladatot végzi
el, ha épít, és nem rombol, hiszem,
Magyarországon jó lesz élni, és egy-
re kevesebben lesznek azok, akik
úgy érzik, hogy nem lehetnek része-
sei ennek az új korszaknak. Egyre
kevesebben lesznek azok, akik úgy
érzik, értelmetlen és kilátástalan a
fáradozásuk, a mindennapi kemény
munkájuk.” Az új lisztbõl sütött ke-

nyeret Hegedüs János plébános ál-
dotta meg, melyet népviseletbe öl-
tözött lányok kínáltak a közönség-
nek. Az ünnepség után, a vihar el-
múltával már a Kossuth téren tar-
tották meg a Csík zenekar koncert-
jét , melyre a megye távol i
településeirõl is érkeztek, így nagy
számú közönség betöltötte az egész
teret.

Örményi

Isernhageni testvérvárosi szerzõdés
Három éves kapcsolat vált most hivatalossá

A képviselõ-testület tagjai, a
városban tartózkodó testvér-
városok küldöttségei és a meg-
hívott vendégek jelenlétében
szeptember 1-jén a Városháza
dísztermében Tamási és a né-
metországi Isernhagen polgár-
mesterei a lá írták a két
település közötti testvérvárosi
szerzõdést.

Bogya Árpád, Isernhagen
polgármestere köszöntõjében
arra emlékeztetett, hogy a kap-
csolatfelvételre már 3 évvel ko-
rábban sor került, s a két város
közti látogatások, a fiatalok cseretá-
boroztatásai folyamatosan zajlottak,
most ezt az együttmûködést tették
hivatalossá.

Ribányi József a szerzõdés kap-
csán Szent István intelmeit idézte,
amely az idegenek befogadására, a
másoktól való tanulás fontosságára

hívta fel õseink figyelmét. A jelen-
ben hasonlóan nyitottnak és fogé-
konynak kell lennünk, s ezt szolgálja
az újabb testvérvárosi szerzõdés. A
polgármester megemlítette, hogy
õsi magyar szokás szerint vérszerzõ-
déssel is megerõsítették elõdeink a
kapcsolatokat, õ azonban ettõl most
eltekint, de arra kérte mind az öt je-

lenlévõ település polgármeste-
rét, hogy egy-egy kupa vörös-
borral koccintsanak a jeles ese-
ményre. Ezt követõen kölcsö-
nös ajándékozásra került sor,
Tamási egy, a „Mûvészkert”
alkotótáborban készült fest-
ményt adott át. Isernhagen
egy méretében nagyobb
tárggyal lepte meg a házigaz-
dákat. Egy Mercedes típusú
tûzoltó autót hoztak néhány
nappal ezelõtt az ottani tûzol-
tók, melyet a Tamási Önkén-
tes Tûzoltó Egyesület nevében
most Berkes Béla parancsnok

vett át. Egy isernhageni zászlót is
adományoztak, melyre a házigazdák
olyan ígéretet tettek, hogy minden
alkalommal ez a zászló is lobogni
fog a városházán, amikor a
testvérte lepülésrõl látogatók
tartózkodnak Tamásiban.

Touri
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Haza a múltban 81.

Adalékok az 1919-es ellenforradalom kul-
tuszának történetéhez

Az 1919-es tamási ellenforrada-
lomról többször írtam már. Erre a
témára is igaz, hogy folyamatosan
újabb adatok bukkannak fel, ame-
lyek árnyalják, vagy módosíthatják
is korábbi ismereteinket. Úgy vé-
lem, a több évtizedes kényszerû
hallgatás után hasznos közreadni
minden újabb információt az ese-
mények pontosabb megértéséhez.
Könyvecském 2009-es megjelenése
óta éppen ezért számoltam be újabb
adalékként arról, hogy az 1930-as
években hogyan ítéltek el három,
Tamásiban is közremûködõ vörös-
õrt , i l letve hogyan sikerült
tisztáznom az 1919. augusztusi
fehérterror vezetõjének személyét.

Nemrég az internetes források
bõvülésének köszönhetõen tudósí-
tást találtam arról, hogy milyen mó-
don emlékeztek a tamásiak az ellen-
forradalomra két évtizeddel az ese-
mények után. Korábban mindössze
egyetlen ünnepségrõl tudtam: az
ötödik évfordulón, 1924-ben „a
község egész lakosságának részvételé-
vel” tartott emlékünnepélyen Tarján
Jenõ tartott „nagyhatású” beszédet.
Mostani cikkemnek különös aktua-
litást kölcsönöz, hogy az Eötvös ut-
cai volt járásbíróság falán a két há-
ború között a vörösterror áldozatai-
nak állított, majd 1945 után kicse-
rélt emléktáblát nemrég eredeti szö-
vegével visszaál l í tották. Az
alábbiakban arról lesz szó, hogy a
régi tamásiak egykor hogyan
emlékeztek ennél a táblánál.

A Magyar Távirati Iroda 1939.
június 3-án, szombaton, az aznapi
20. kiadásában ezt olvashatjuk: „Va-
sárnap Tolnatamási és Dunamócs ál-
doz kegyeletes megemlékezéssel az
1919. évi ellenforradalmi megmozdu-
lások ottani nemzeti vértanúi emléke-
zetének. (…) Mindkét község nagy ke-
gyelettel készült a vasárnapi megemlé-
kezésre s azon részt vesz a környék
egész hazafias lakossága, a hatóságok
és testületek képviselõi, hogy megfelelõ,
méltó formában adják meg a tiszteletet
az ellenforradalom vértanúi emléke-
zetének.” Három nappal késõbb, jú-
nius 6-án, kedden így számoltak be
az ünnepségrõl: „A Tolna megyei Ta-
mási község közönsége vasárnap ke-
gyeletes ünnepséggel áldozott a község-
ben az 1919. évi vörös uralom ellen
támadt helyi ellenforradalom hét vér-
tanúja emlékének. A vörös katonákkal
vívott tûzharc során Kéri József,
Schiszler János és Molnár János tamási
lakosok hõsi halált haltak. Az ütközet
napján, 1919. május 31-én a vörösök
kivégezték Kiss A. József magyarkeszi
lakost, aki szintén részt vett az ellen-
forradalomban, másnap pedig Mada-
rász József községi rendõrt, Berta Pál
mészárost és Hörich Imre asztalosmes-
tert akasztották fel a legnagyobb ke-
gyetlenséggel. Az emlékünnepségen a
község lakosai teljes számban megje-
lentek. A római katolikus és az evangé-
likus templomban tartott istentisztelet
után a közönség a vértanúk emléktáb-
lájánál gyûlt össze. A tamási levente
zenekar eljátszotta a Himnuszt, Mol-
nár Irén polgári iskolai tanuló hazafi-

as verset szavalt s ezután vitéz Tarján
Jenõ tartalékos százados, MÁV mér-
nök, az ellenforradalom egyik lelkes
vezetõje mondott emlékbeszédet. Be-
szédében visszaidézte az ellenforrada-
lom minden mozzanatát és hangoz-
tatta, hogy az akkori szenvedés tûz-
próbája volt az igazaknak és nagy ta-
nítás az utódoknak. A nagy hatást kel-
tõ beszéd után a levente zenekar ma-
gyar indulókat játszott, Sándor József
polgári iskolai tanuló szavalt, majd
Ambrus Pál községi bíró elhelyezte a
község koszorúját az emléktáblán. Az
ünnepség a Magyar Hiszekegy hang-
jaival ért véget. A közönség ezután a
temetõbe vonult, ahol megkoszorúzták
a vértanúk sírját.”

A tudósítás kapcsán két érdekes-
ségre hívnám fel a figyelmet. Tarján
Jenõt a kommunista történetírás
rendre az ellenforradalom vezér-
alakjának állította be, bár forrásaink
alapján kétségtelen, hogy abban
nem vett részt. A fenti hír alapján
úgy tûnik, hogy már a háború elõtt
is vezérszerepet tulajdonították neki
a kortársak, tehát ezzel nem csak
1945 után „tisztelték meg”. A sírok
korabeli gondozásáról eddig csak
azt tudtuk, hogy szervezetten a pol-
gári iskolások gondozták õket, de
úgy tûnik, hogy az évfordulók
kapcsán a község részérõl is jutott
rájuk virág.
F o r r á s : h t t p : / / m o l . a r c a-

num.hu/mti/opt/a100929.htm?v=pdf&

a=start

K. Németh András

Bábkör ovisoknak, általános iskolásoknak

Egy szeretetteljes légkörû gyerekcsapatba várunk, ahol jobban megis-
merhetjük egymást is, s együtt tanulunk meg eligazodni a mindennapok
jó és a rossz dolgai között.

Tanulságos történetekkel (bibliai, Pancinello és barátai) ismerkedünk
meg, ezeket eljátsszuk, elbábozzuk vagy megzenésítjük.

Hol: óvodában vagy az általános iskolában
Mikor: idõpont egyeztetés alapján
Jelentkezés: 20/8242058, vagy az ovaripeti@freemial.hu,

www.tamasimisszio.eu címen.

FILMKLUB felsõ tagozatosaknak és
középiskolásoknak

Gyere el, jó gondolatok, barátok várnak Rád, hogy ismerkedjünk fil-
mekkel s egymással is, hogy beszélgessünk számodra get kérdésekrõl,
hogy együtt keressük az utat az ÉLET szép, s nehéz dolgaiban.

Együtt lenni jó, s együtt tenni jó – mert együtt könnyebben vesszük az
akadályokat.

Hol: Würtz Általános Iskola, Vályi Szakképzõ Iskola, Béri Balogh
Ádám Gimnázium épületében

Mikor: idõpont egyeztetés alapján
Jelentkezés: 20/8242058, vagy az ovaripeti@freemial.hu,

www.tamasimisszio.eu címen.

Gazdarovat
Itt van az Õsz, itt van újra!

Nyár végéhez közeledve azt gondolhatnánk, hogy a növényekkel kap-
csolatos teendõink a végéhez érnek, de ez korántsem igaz. Hiszen sok
mindent tehetünk a még be nem takarított termésekért és a következõ
év zökkenõmentes indulásáért.

Szõlõben szinte befejezõdtek a záró permetezések, de ha szükséges rot-
hadások kezelésére rövid várakozási idejû szereket használjunk (Eclair
49WG, Quadris, Chorus 50WG, Teldor 500SC). Ha netán a csapadé-
kos idõjárás szüret elõtt erõteljes rothadási tüneteket idézne elõ, sajnos
meg kell fontolnunk a korábbi szüret lehetõségét. Szüret végeztével a le-
hullott leveleket semmisítsük meg vagy gondosan forgassuk a talajba, ha
ezeket nem tudjuk elvégezni, akkor réz + kén tartalmú készítménnyel
permetezzük le a leveleket talajon. Korai fajtáknál a szüret után ajánlott a
levélatkák elleni kezelés elvégzése.

Gyümölcsösökben a levélhullást követõen réztartalmú szerekkel kezel-
jük a korona részt, gyûjtsük össze és semmisítsük meg a leveleket, így
csökkenthetjük a nem kívánatos betegségek terjedést és a kártevõk követ-
kezõ évi egyedszámát. Õsszel ültethetünk hatékonyan facsemetéket is,
például az õszibarack csemetéje nehezen ered meg, ezért ekkorra idõzít-
sük ültetését. A fák fejlõdését elõsegíthetjük, ha az ültetéstõl kezdve ár-
nyékoljuk a törzs körüli területet lekaszált fûvel, szalmával, tõzeggel. A
késõi érésû és téli tárolásra szánt gyümölcsöket kálciummal levéltrágyáz-
va (Fitohorm Ca, Wuxal Ca) jobb eltarthatóságot érhetünk el ugyanis a
kezelés hatására gyümölcsök héja vastagabbá és ellenállóbbá válik.

Nyárvégi metszéssel, mechanikai tisztításokkal mérsékelni lehet a fák
mézgásodását, mert ekkor a sebek gyorsabban begyógyulnak. Mézgáso-
dás nem betegség eredménye, hanem egy élettani jelenség, mely a fáink
egészségügyi állapotáról tájékoztat bennünket. Ártalmatlan jelenségnek
is gondolhatnánk, de elhanyagolva a szükséges kezeléseket fáink lassú
pusztulását is okozhatja. Mézgacseppeket el kell távolítani a fákról, az
alattuk levõ elhalt szövetet ki kell vágni és a sebeket alaposan kenjük be a
sebek ápolására alkalmas készítménnyel (Biocera, Fagél).

Ha kertünk növényei sok pocakot, és lelket megörvendeztetõ ajándék-
kal láttak el bennünket és már elfeledtük a sok fárasztó órát, mit nekik
szenteltünk, azért jusson eszünkbe, tápanyag nélkül õk sem élhetnek.
Szükségleteiket különbözõ mûtrágyákkal (Kálisó, Szuperfoszfát, Komp-
lex keverékek) és szerves trágyával (Italpolina, Tribu, Orgevit) elégíthet-
jük ki, hiszen néha hónapok kellenek ahhoz, hogy tavaszra felvehetõ
tápanyagokká alakuljanak.

Az õszi betakarításhoz, tároláshoz és egyéb munkákhoz, bármire szük-
sége lenne, Mi készen állunk az Ön kiszolgálására.

2011. október 1-jétõl új helyen a Tamási Szabadság
u. 20. alatt /a volt 29.-es ABC/ helyén várjuk kedves
vásárlóinkat!

Tamási templombúcsú
Augusztus 15-e, védõszentünk

Szûz Mária menybevételének
napján, templomunk felszentelé-
sének sok századik évfordulóján,
ünnepi szent misével kezdõdõen,
megtartottuk a hagyományos
templomi búcsúnkat.

Hegedûs János plébános úr a
szentbeszédében szólt Nagybol-
dogasszonyunkról, a teljes romlat-
lan testi- és lelki mennybevételé-
rõl. Errõl az eseményérõl készült
festmény a templomunk oltárképe
is. A megemlékezés után, beszédé-
ben rátért a nap jelentõségére, a

teljes búcsú elnyerésére, melynek ré-
gen és ma is szigorú egyházi feltéte-
lei voltak és jelenleg is vannak. Ezek
a következõek: -részvétel az ünnepi
szent misén -elõírt imák elmondása
a pápa szándékára - szent gyónáson
és szent áldozáson való részvétel.
Plébános úr elmondta a búcsú szó
eredeti jelentését, ami nem más
mint az, hogy aki az elõzõ feltétele-
ket teljesíti, az bûnbocsánatot nyer,
azaz ennek az érintett személy bû-
neinek “búcsút” mond az egyház..
Kitért arra a különbségre is, ami a
templomi búcsú és a mutatványos,
vásáros, szórakoztató település bú-

csú - , he-
lyenként a
falunap, kö-
zött van. Ez
a kettõsség
szokása a
második vi-
l á g h á b o r ú
után alakult
ki , amikor
betiltották a
települések-
nek a búcsúi ün-
nepnapját (ami
településenként
változóan más

-más hétköznapra is eshetett és
ilyenkor munkaszüneti napnak, azaz
ünnepnapnak számított.(Remélem,
valakinek a Parlamentben eszébe jut
ennek a visszaállítása!) Az egyháza-
kat kötelezték arra, hogy a búcsú
napjukat, a templomuk védõszent-
jének ünnepnapját, a védõszent név-
napjához esõ, legközelebbi vasárna-
pon üljék meg. Voltak “szerencsé-
sek”, akik a legközelebbi állami ün-
nepen tarthatták, így a tamásiak,
Szent Istvánkor, augusztus 20-án,
ami volt már Alkotmányunk szüle-
tésnapja, volt új kenyér napja is. A
szent mise után a templomkertben

színes mûsort
adott a Gyermek
Tánccsoport és a
Pári Német
N e m z e t i s é g i
Énekkar. Ezt kö-
vette Kovács Jó-
zsef , a Rozá-
l i a - k á p o l n a
gondnokának élõ
zenéje és Holub-
né Rózsika
éneke. Az agapé
( s z e r e t e t
v e n d é g l á t á s )
a m e l y n e k

keretén belül, búcsúi kuglóffal,
(felidézve a régmúlt idõt, amikor a
kuglóf lakodalmak és ünnepek
egyik elsõrangú süteménye volt, a
diós és mákos kaláccsa l
egyetemben, a rétesek mellett) és az
ajándékba hozott édes és sós
süteményekkel, italokkal vendégül
láttunk minden résztvevõt.

Aki a tamási templom búcsúval
kapcsolatban további képekre kíván-
csi, az látogasson el egyházközségünk
honlapjára, a képgaléria oldalra a :
http://www.tamasiplebania.hu/hu
n-ra

Fotók és szöveg:
Koppán Endre Ferenc Egyházközségi

képviselõ-testület világ elnök

A KÉSZ Tamási Csoport szeptember - októberi
programja

1. Meister Éva székely-magyar színésznõ elõadó estje: CSÖNDES
KIÁLTVÁNY A VESZTESEKÉRT verses, zenés pódiumest arról,
hogy bizonyos történelmi pillanatokban, hogyan kényszerül a magyarság
a szülõföld elhagyására, és ezt a "két hazára árva" állapotot hogyan éli
meg. Erdélyi költõk - Bogdán László, Csiky László, Farkas Árpád, Fe-
renczes István, Kányádi Sándor, Magyari Lajos, Szõcs Géza és Szõcs
Kálmán- verseibõl, erdélyi táncház-zene kíséretében. Idõpont: 2011.
szeptember 15. (csütörtök) 18.00-kor a Tamási Könyvtárban

2. Dr Csath Magdolna közgazdász, egyetemi tanár elõadása:
Gazdasági helyzetünk és a kilábalás lehetõsége a válság
idején. Idõpont: 2011. október 05. (szerda) 18.00-kor
a Tamási Könyvtárban

Firbás Nándor 30/9470-896
e-mail: firbas@gyulajzrt.hu
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52. Tamási Lovasnapok
Az augusztus 20-21-i lovas eseményeket követõen kértünk gyorsértékelést Hajdics Józseftõl,

a Tamási Lovassport Egyesület elnökétõl.

– Az ország legrégebbi, 52. alka-
lommal, megszakítás nélkül meg-
rendezett versenyünkre 27 egyesület
36 versenyzõje 75 lóval érkezett, va-
lamint 13 kettesfogat versengett. A
szép számú közönség a két nap so-
rán 207 startot láthatott a díjugratás
7 versenyszámban, amelyeken csak
hibátlan teljesítményekkel lehetett
nyerni, sõt több esetben helyezést
elérni. Tartottunk attól, hogy a díj-
ugratás egy hét múlva sorra kerülõ
kiskunhalasi országos döntõje miatt
több neves versenyzõ lemondja sze-
replését, de szerencsére nem így tör-
tént. Köszönet illeti a kiskunhalasi
bírói stábot is, hisz vállalták a felké-
rését, pedig az említett versenyen õk
lesznek a házigazdák, s a saját pél-
dánkon tudjuk, hogy rengeteg szer-
vezési feladat van még a start elõtti
héten. Valamennyi szám, de külö-
nösen a Tamási Nagydíj (Dávid

Gyula-emlékverseny) igen magas
színvonalú vetélkedést hozott, s Hi-
deg Imre révén új név került a ván-
dorserlegre, aki egy korábbi gyõz-
test, Füzér Gábort elõzte meg az
összevetésben. E szám kapcsán
mindnyájan örülhettünk annak,
hogy a Tamási Nagydíjon, tudomá-
som szerint elõször, tamási születé-
sû versenyzõ, Hajdics Ágnes -
edzõje Kapoli István - is rajthoz állt,
sõt egyetlen verõhibával ötödik lett,
megelõzve számos nagy nevet. Az
egyik versenyszámot a korábbi ver-
senyzõ, illetve egyesületi tagunk,
Bálint László emlékére neveztük el,
a díjakat is özvegye és gyermekei
adták át a gyõzteseknek. Örültünk
annak, hogy tamási versenyek
hajdani gyõztesei is eljöttek. Tuska
Pál fiának szurkolt, míg Varró
József unokáiért és fe lnõtt
tanítványaiért szorított a pálya
szélén, nem is eredménytelenül.

• A fogathajtás
szintén magas
színvonalon zaj-
lott, de kevesebb
résztvevõvel. Mi
volt az oka?

– Sajnos egy
idõpontra esett az
ozorai verseny és a
miénk, s ez meg-
osztotta a verseny-
zõket. Ezért a jö-
võben szükséges
lesz a megyei szin-
tû egyeztetés az
idõpontokról. A

kétnapos, két-
fordulós fogat-
hajtás kapcsán
ki kell emel-
nem Zámbó
István kettes-
fogatát, hisz a
d o m b ó v á r i
v e r s e n y z õ
megszak í t á s
nélkül harma-
dik alkalom-
mal nyerte meg
a versenyt, s
ezzel megsze-
rezte a vándor-
kupát, így ne-
künk egy újat kell készíttetnünk.
Nagyon fontos szempont még, hogy
a pályán szerencsére súlyosabb
személyi és ló sérülés sem történt.

• A gazdasági vállság mennyire
nehezítette meg a pénzügyi feltéte-
lek elõteremtését?

– Érzékelhetõen, de mi erre már
a szervezés során felkészültünk, s
néhány takarékossági intézkedést is
meghoztunk. Bár még nem készült
el a pénzügyi mérleg, de remélem,
hogy reklámpartnereinknek kö-
szönhetõen „nullszaldós” ered-
ménnyel zárunk. A versenytulajdo-
nos Tamási Város Önkormányzata
és rendezõ Tamási Lovassport
Egyesület nevében ezúton is
köszönök minden erkölcsi és anyagi
hozzájárulást.

• A verseny múltjáról és jelené-
rõl esett szó, de mi lesz, lesz-e 53.?

– Biztos vagyok benne, hogy a

hagyomány folytatódik, de ennek
érdekében, mint minden évben, le
kell ülnie minden érintettnek: ön-
kormányzatnak, egyesületnek, ver-
senyzõknek, bíróknak, a Magyar
Lovas Szövetség illetékeseinek. S
természetesen figyelembe kell venni
a közönség visszajelzéseit is.

Eredmények
Helyezés Lovas Egyesület
1.vrsz.- Nyitó Verseny C2
1. Becht Sebastian Kincsem Lovaspark SE
2. Mráz Tamás Prosper LK
3. Füzér Gábor Kiskunhalasi LTSE

2.vrsz.-Díjugratas a Gyulaj ZRT Díjáért B3
1. Krucsó Szabolcs Mezõhegyesi Ménes SE
2. Tuska Pál Határõr Dózsa SE
3. Erdélyi Tamás Mohácsi Torna Egylet

3.vrsz.-Bálint László Emlékverseny B4
1. Tóth Ferenc Dávid Makói Lovas Egyesület
2. Krucsó Szabolcs Mezõhegyesi Ménes SE
3. Mráz Tamás Prosper LK

4.vrsz.-Vadászugratás
1. Becht Sebastian Kincsem Lovaspark SE
2. Tuska Pál Határõr Dózsa SE
3. Krucsó Szabolcs Mezõhegyesi Ménes SE

5.vrsz.-Dám Kupa B3
1. Krucsó Szabolcs Mezõhegyesi Ménes SE
2. Mráz Tamás Prosper LK
3. Füzér Flóra Kiskunhalasi LTSE

6.vrsz.-Fokozatos nehézségû díjugratás
1. Hideg Imre Csákvári LE
2. Krucsó Szabolcs Mezõhegyesi Ménes SE
3. Erdélyi Tamás Mohácsi Torna Egylet

7.vrsz.-Tamási Nagydíj B5
1. Hideg Imre Csákvári LE
2. Füzér Gábor Kiskunhalasi LTSE
3. Mráz Tamás Prosper LK

Kettesfogathajtás
Helyezés Fogathajtó neve Egyesület
1. Zámbó István Dombóvári LE
2. Frei János Zombai LK
3. Cseh László Tolna - Mözsi LE

Négyesfogathajtás
1. Frei János Zombai LK
2. Cseh László Tolna - Mözsi LE
3. Fõdi József Zombai LK

Kiskunhalasi díjugrató bajnokság
Hajdics Ágnes a dobogó második fokára ugratott

Hajdics Ágnes, a Tamási Lovas-
sport Egyesület versenyzõje a Ta-
mási Lovasnapokon nyújtott remek
teljesítményét megismételve máso-
dik helyezést ért el a Kiskunhalason
augusztus 26-28-án megrendezett
amatõr országos dí jugrató
bajnokságon.

Az országos döntõre a versenyzõk
az éves teljesítményük alapján kap-
tak meghívást. Ágnes a 26-i elõdön-
tõn a 4., a 27-i középdöntõn 3. lett.
Az augusztus 28-i döntõn az elõzõ
két nap eredményét magukkal hoz-
va érkezett a 21 versenyzõ. Négyen
értek el hibátlan teljesítményt, így
összevetésre került sor, melybõl ket-
ten, köztük a tamási versenyzõ ju-
tott a döntõbe. Ott sajnos nem Ág-
nesnek kedvezett a szerencse, mert

azonos hibával, de 1 másodperces
hátránnyal a dobogó 2. fokára szo-
rult Revans nevû, 13 éves kancájá-
val. Kapoli István tanítványának tel-
jesítménye minden dicséretet meg-

érdemel, hisz az elmúlt években
Tolna megyei lovas csak nagyon
ritkán jutott el valamely országos
díjugrató verseny döntõjébe.

Az 52. AQUAPLUS Tamási Lo-
vasnapok reklámpartnerei 2011
Ablakszerker Kft.
Alisca Bau Zrt.
Aquaplus Kft.
Biokom Kft
Blázsovics László
Brannauer János
Chio-Chips Kft.
Czigler Károly
Czikkhalas Kft
Cziráki István
Donauland Kft.
Dr. Antal Enikõ
Dr. Szabó Gyula
Építõ és Városüzemeltetõ Kft.
Farkas Sándor
Fino Food Kft.
Gemenc Bau Kft.
Geiger József
Glückert Vitus
Gulyás-Plan Építész Stúdió Kft.
Gyulaj Zrt.
Hajdics László
Hajdics Lászlóné
Heineken Hung. Sörgyárak Zrt.
Hérosz Zrt.
Hidropress Kft.
Jakab Ernõ
Jumbó-Hús Kft
Koppány TV
Kop-Ka Zrt.
Kónya Miklós
Kovács Károly és
Kovács Károlyné
Kurcz Tamás
Lakatos Sándor
Lenti Jenõ
Mac & Társa Kft

Mayer és Mayer Kft.
MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
MSZP Tamási Szervezete
Németh Elektro Bt.
Orbán György
Ódor Kft
Örményi János
Pech Tibor
Péti János
Praktika Tûzvédelmi Kft.
Simon Gábor
Sinus-Elektro Kft.
Sündy Bt.
Schäffer Yacht Kft.
Schwalm József
Szarvas Bt.
Számit Kft.
Gróf Széchenyi Gyula
Tamási Hús Kft.
Tamási Innov. Közp. Nonp.Kft.
Tamási Rádió
Tamási V. Rendõrkapitányság
Tamási Város Önkormányzata
Tamásinet Kft.
Tambahu 2002 Bt.
Tam-Bau Kft.
Tarr Kft.
Ta-Vill Bt
Tolna Megyei Mg. Term. Szöv.
Tolna Megyei Önkormányzat
Topa és Társa Kft.
Véménd-Ker Bt.
Vitéz Attila
Witzl Építész Stúdió
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Újra becsengettek
Ha szeptember, akkor tanévkezdés

Szeptember 1-jén elkezdõdött a
2011/12-es tanév az önkormányza-
ti fenntartású összevont általános
iskolában és gimnáziumban, vala-
mint a megyei fenntartású TISZK
Vályi Péter Szakképzõ Iskolában.

Az általános iskola és a gimnázi-
um egy olyan összetett iskolai intéz-
ményegység lett, amelynek két ön-
álló része egy irányítás alatt mûkö-
dik, s ez nevekben is tükrözõdik.

A Tamási Általános Iskola és
Gimnázium Würtz Ádám Általá-
nos Iskolájában (székhely) a tanuló-
létszám 710 fõ, ebbõl elsõs 83 fõ, a
pedagógusok száma 70 fõ, ebbõl 7
fõ nyugdíjazás miatt felmentési ide-
jét tölti.

A Tamási Általános Iskola és
Gimnázium Béri Balogh Ádám
Gimnáziuma és Kollégiuma tanu-
lólétszám 378 fõ, a pedagógusok
száma 33 fõ, ebbõl 1 fõ nyugdíjazás
miatt felmentési idejét tölti.

A Vályiba 953 tanuló jár. Ebbõl
193 fõ 9. évfolyamos szakiskolai és
szakközépiskolai tanuló, 205 fõ pe-
dig 1. szakképzõ évfolyamon kezdte
el a szakmai ismeretek elsajátítását
az évfolyamukon jelenleg oktatott 8
szakma valamelyikében. Az okta-
tó-nevelõ munkát 81 fõ pedagógus
látja el.

Újdonságok az „Új Mûvészkertben”

Kiállítással zárult az „Új Mûvészkert” képzõmûvészeti alkotótábor Ta-
másiban.A mûvészek által festett, s a városnak adományozott képekbõl
nyílt tárlatot szeptember 6-ig tekinthette meg a nagyközönség a Városi
Mûvelõdési Központban.

Dalos Olivér, a tábor mûvészeti vezetõje megnyitójában elmondta, hogy
sok szempontból valóban új volt az idei. Egyrészt õ is elsõ alkalommal vett
részt, másrészt az általa meghívott mûvésztársak, Németh József és Kurucz
Miklós kivételével szintén elõször jöttek el Tamásiba. Az alkotók nevében
köszönetet mondott a szíves fogadtatásért, vendéglátásért a házigazdáknak,
s azért a szép táji környezetért, amely megihlette õket, s amely a képeken is
visszatükrözõdik. S remélte, hogy az alkotások sugallják azt a vágyukat,
hogy jövõre is szívesen visszajönnének.

A városnak adományozott képek a kiállítást követõen Tamási intézmé-
nyeit fogják díszíteni.

Széchenyi-hegyi gyer-
mekvasutasok jutalom-
táborozása Tamásiban

Mûködõ vasútvonal hiányában
nem nyári gyakorlatra, hanem juta-
lomtáborozásra érkeztek augusztus
elsõ napjaiban a Koppány-parti kis-
városba a hajdani buda-
pesti Úttörõvasút, a mos-
tani Gyermekvasút ifjú
dolgozói.

Már hatodik alkalom-
mal töltenek el néhány
napot a legszorgalma-
sabb, a legügyesebb ifjú
forgalmisták, jegykeze-
lõk. Az idei táborozásuk
alatt a10-14 év közötti fi-
atalok sokat pihentek, ját-
szottak, strandoltak a ter-
málfürdõben, megismer-
kedtek a város nevezetességeivel, s
megtekintették a város tavaly át-
adott általános iskoláját. Csütörtö-

kön kilátogattak a piacra, ahol gitár-
muzsikával, énekeikkel szórakoztat-
ták a vásárlóközönséget. A fotó jobb
szélén álló Szórádi Ádám többek
véleményét mondta el, amikor úgy
fogalmazott, hogy nagyszerûen
érezték magukat mind a harmincan.
Mindenütt kedvesen fogadták õket,
s hogy jövõre is szeretnének
visszatérni. Erre munkájukkal

akarnak rászolgálni. A tamási
programot vendéglátójuk, Árvai
Ferenc szervezte.

Zenebölcsi után bölcsõdések úszása következik?!

A tamási Városi Mûvelõdési Központ egyik különterme minden kedden
délelõtt zenétõl, valamint kisbabák és kismamák nevetésétõl hangos. De-
zsõ Judit, a zeneiskola és a gimnázium tanára négy év óta tartja zene böl-
csõdéjét.

A picik már néhány hónapos koruktól járhatnak szüleikkel a foglalkozá-
sokra, ahol a régi magyar hagyományokra épülõ dallamokra ugrós, guggo-
lós, körjátékos mozgást végeznek, mondókákat tanulnak. Az egyórás közös
dallamos játékok az egészséges testmozgáson túl jól fejlesztik a gyermekek
zenei hallását, beszédkézségét.

Tóth Éva és kislánya, Bakó Dóri nagyon várják a keddi találkozásokat,
amelyre akár hetente több alkalommal is eljönnének. Dezsõ Judit tanárnõ a
foglalkozások bõvítését tervezi, s ha elkészül a város új fürdõje, akkor szeret-
ne úszást is indítani a legkisebbeknek. Ehhez nemrég megszerezte a
szükséges végzettséget.

Fõzõverseny Fornádon

A tavalyi ígérethez híven, idén is
egész napos programokkal ünne-
pelték meg augusztus 20-át a forná-
diak, és a környékbeli lakók. Az idei
év azonban változást is hozott ma-
gával: 2011-ben már fõzõverseny-
ként hirdették meg a rendezvényt.

Nem sokkal dél elõtt már finom
illatok lengték be a sörözõ elõtti
parkot: nyolc csapat mérte össze
fõzési tudományát. Kategóriát
külön nem neveztek meg, mind-
össze annyi kitétel volt, hogy az
ételt a helyszínen kell elkészíteni.
Akadtak, akik nyúl-, sertésfarok
és csülök-, vagy birkapörkölttel
neveztek, de készült sertéscsülök
gombával, vagy épp tojásos lecsó
is. Orsós József és családja minden
versenyben lévõ csapat ételeihez
hagyományos cigánykenyeret,
punyát készített.

Délután különbözõ versenyek
várták a gyerekeket és felnõtteket
egyaránt. A kicsiknek volt pillecu-
kor evészet, üdítõivó verseny, célba
dobás és zsákban futás, a felnõttek-
nek ezeken kívül sörivóverseny, lu-
fifejelés és citromléivás szívószállal.
A jó hangulathoz a zenét idén is
Rózsás Norbert szolgáltatta.

Az elkészült ételeket 5 órakor ér-
tékelte a zsûri, amely minden csa-
patból egy-egy versenyzõ közremû-
ködésével értékelt: közösen kóstol-
tak, majd szavaztak, értelem szerûen
saját csapatára senki nem adhatta le
a voksát. A legjobbnak Pallos István
birkapörköltjét ítélték meg, õ vihet-

te haza a Fõzõverseny, Fornád
2011. feliratú kupát. A résztvevõ
csapatok mindegyike kapott egy, a
sörözõ logójával ellátott pólót, és
egy üveg szintén az alkalomra készí-
tett címkével ellátott finom bort. Az
ételek elfogyasztás után ismét egy
kis táncos mulatsággal ért véget a
nap.

– Míg a tavalyi rendezvényen
70-80-an voltunk, az idein már lé-
nyegesen többen, 120 körüli lét-
számmal ünnepeltünk, ez minden-

képpen pozitívum fornádi viszony-
latban – értékelt Filotás Attila, szer-
vezõ. Nagyon jól éreztük magunkat,
az idõ is nekünk kedvezett. Ezúton
szeretném megköszönni mindenki-
nek, aki segített a szervezésben és le-
bonyolításban, valamint köszönete-
met fejezem ki támogatóinknak is:
Kónya Miklósnak, aki a kupát biz-
tosította, a Bos-Frucht Szövetke-
zetnek, a Tamási Tápcentrumnak,
valamint Gáspár Ádámnak. Az idei
augusztus 20-a igazán jól sikerült
Fornádon, reméljük, a következõ
még jobb lesz!

Sz. Reni

A 2011/2012-es tanév
néhány fontos dátuma

A Nemzeti Erõforrás Minisz-
térium elkészítette a szeptember
1-jétõl indult új tanév rendjét. Jó
hír a diákoknak, hogy nem felej-
tették ki belõle az utolsó tanítási
napot sem, ez 2012. június 15-re
(péntek) esik.

Vagyis 183 napot kell a padok
közt eltölteni. A szorgalmi idõ-
szak elsõ féléve 2012. január
13-ig tart, s 20-ig mindenki
megkapja az értesítõjét. Persze
szüneteket is beiktattak: Az õszi
szünet: november 2-5. (utolsó ta-
nítás okt. 28, az elsõ nov.7.), a téli
szünet 2011. december 22 -
2012. január 2. (dec.21.- jan. 3.),
a tavaszi április 5-9. (április
4-10.)

A gimnáziumban az írásbeli
érettségi 2012. május 7-én 8 óra-
kor a magyar nyelv és irodalom-
mal kezdõdik. Városunk vala-
mennyi diákjának, tanárának
eredményes tanévet kívánunk!

„Capriccio koncert”

A Lajta László Zeneiskola kon-
certtermében klasszikus zenei kon-
certet adott Ferencz Orsolya ének-
mûvész és Székely Kristóf ifjú zon-
gorista, konzervatóriumi tanuló.

Színvonalas, értéket képviselõ
hangverseny hallgatói lehetettek a
Waldorf-óvodások és meghívottaik,
melyet nagy örömmel fogadtak. A
koncert Victor Hugo gondolata je-
gyében telt: „A zene kifejezi azt, amit
nem lehet elmondani, és amit nem
lehet elhallgatni.”-A mûsoron el-
hangzottak Liszt, Strauss, Brahms,
Kodály, Bartók mûvei. Az elõadók
célja az volt, hogy kinyissák a lelket, a
szívet és nyitottá tegyék a közönséget a klasszikus zenére és emberi
énekhangra.

A koncert hagyományteremtõ szándékkal indult, így a jövõben hallha-
tóak lesznek még „Capriccio koncertek”, különbözõ korszakokat átívelve,
bemutatva.

A TAMÁSI MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT

S Z Í N H Á Z B É R L E T E T
indít a 2011-2012-es színházi

évadra

A három elõadásból álló bérlet
ára:

I. hely: 7.200Ft, II. hely:
6.800Ft, III. hely: 6.400Ft

Tavalyi bérletek megújítása:
szeptember 5-tõl – 23-ig

Új bérletek vásárlása:
szeptember 26-tól október 7-ig

Elõadások:
2011. október 17. 19.00 óra

JÁNOS VITÉZ
daljáték 2 részben, a kapos-
vári Roxínház elõadása

2011. november 14. 19.00
óra

Beaumarchais:
FIGARÓ

HÁZASSÁGA
avagy egy õrült nap története
vígjáték 2 részben, a Bánfalvy

Stúdió elõadása

2012. március
Niel Simon:

NÕI FURCSA PÁR
vígjáték 2 részben, a Száguldó

Orfeum elõadása

Üdülési csekket elfogadunk!
Bérletek válthatók a Városi Mû-

velõdési Központban.
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Szeptember 6.
JAZZBALETT TANFOLYAM ELSÕ

FOGLALKOZÁSA
Szeptember 6. 14.00

ESTHAJNAL NYUGDÍJAS KLUB NYÁRI SZÜNET
UTÁNI ELSÕ FOGLALKOZÁSA

Szeptember 7. 16.00
PÁNTLIKA NÉPTÁNC EGYÜTTES RÜGYECSKE

CSOPORTJÁNAK NYÁRI SZÜNET UTÁNI ELSÕ
FOGLALKOZÁSA

Szeptember 7. 18.00
PÁNTLIKA NÉPTÁNC EGYÜTTES ROZMARING
CSOPORTJÁNAK NYÁRI SZÜNET UTÁNI ELSÕ

FOGLALKOZÁSA
Szeptember 7. 19.00 Mozi
TRANSFORMERS 3

Színes, magyarul beszélõ, amerikai akciófilm, 154 perc, 2011
16 éven aluliaknak nem ajánlott!

Szeptember 8. 17.00
PÁNTLIKA NÉPTÁNC EGYÜTTES APRÓK

CSOPORTJÁNAK NYÁRI SZÜNET UTÁNI ELSÕ
FOGLALKOZÁSA

Szeptember 14. 18.00 Mozi
HARRY POTTER ÉS A HALÁL EREKLYÉI

2. RÉSZ
Színes, magyarul beszélõ, angol-amerikai fantasy, 131 perc, 2011

Szeptember 16-17-18.
„TRÓFEA FESZTIVÁL”
Szeptember 16. 16.30 órakor

„FESTÕECSETTEL A GYULAJI-ERDÕBEN”
CÍMÛ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA A TAMÁSI

GALÉRIÁBAN
17.30 órakor

Szabolcs József: Megfigyeltem címû könyvének bemutatója a Könnyü
László Városi Könyvtárban

Szeptember 17.
VADÉTELEK ORSZÁGOS FÕZÕVERSENYE A

PARKERDÕBEN
Asztalok terítési versenye

Tamási legfinomabb pogácsája (háziasszonyok által sütött pogácsák
versenye)

„Mesél a Gyulaji erdõ” kulturális és természetbúvár programok
(kerékpáros kupa, íjászat, preparátor, agancs bemutató, játszóház, - fu-
tóverseny, erdei túra, élménytúra a vadasparkba, amelyekre elõzetesen a
mûvelõdési központban lehet jelentkezni -, bagolyköpet vizsgálat, va-

dászkürtösök bemutatója, fúvóskoncert, „Kelet varázsa” hastánc mûsor,
Intermezzo latin club)

Kézmûves vásár
Versenyben résztvevõ ételek kóstolása 250 Ft-os kóstolói jegy

ellenében
Civil zsûritag sorsolása

Szeptember 18.
BIONAP A PARKERDÕBEN

Szakmai elõadások, biotermékek és termények kiállítása és vására, csa-
ládi nap az egészséges táplálkozás és életmód jegyében,
bio alapanyagokból készült ebéd az érdeklõdõk számára

Jelentkezés és felvilágosítás:
Mûvelõdési Központ Tamási Szabadság u. 50. Telefon: 74/471-105

Szeptember 21. 19.00 Mozi
A GONDOZOO

Színes, magyarul beszélõ, amerikai családi vígjáték, 100 perc, 2011
Szeptember 24.

TÚRA PÁLFÁRA
Simontornyáról 8 km-es gyalogostúra Pálfára

Indulás Tamási szolgáltatóháztól: 7:02. Érkezés Tamásiba:13:20

TAMÁSI VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

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

A decsiek mattolták a
mezõnyt

Huszadik alkalommal rendeztek
sakktornát Tamási hajdani sakk-
szakosztályi vezetõjének, Pintér
István emlékére. A harminckét ver-
senyzõ 9 fordulós svájci rendszer-
ben döntötte el a helyezéseket.

A tamási Frank sörözõ különter-
mében július 29. és augusztus 2. kö-
zött lezajlott verseny izgalmas és
fordulatos partik ellenére mégis a
papírformát hozta.

A két legmagasabb élõpontszámú
versenyzõ, Veszprémi András
(2244) és Kiss Lajos (2148) végzett
az élen. A Decs KSE színeiben in-
dultak, de mindketten a tamási
Koppány SE-ben kezdték sakkpá-
lyafutásukat. Kiss máig nem maradt
hûtlen anyaegyesületéhez, gyakran
játszik a Koppány SE elsõ tábláján
is.

A hazaiak közül a versenyt kezde-
tektõl szervezõ Lódi László érte el a
legjobb helyezést, hatodik lett. Si-
keresen szerepeltek Lódi tanítvá-

nyai is, bár nem szólhattak még bele
a dobogós helyezésekért vívott küz-
delmekbe, de több értékes gyõzel-
met, s nem utolsósorban fontos ta-
pasztalatot szereztek.

A háromfõs csapatok versenyének
aranyérmét is a decsiek kapták, a
Marcali KSZSE mögött a Tamási
Koppány SE (Lódi László, Pelsõczi
Endre, Tóth Pál Attila) a harmadik
lett. A villámversenyt Gasparics
Ákos (Zsámbéki SE) nyerte, Mar-
tin Jenõ (Görcsönyi SE) és Pelsõczi
Endre (Tamási Koppány SE) elõtt.

Kiállítások
Szeptember 11-ig

a mûvelõdési központban
„ÚJ MÛVÉSZKERT”

meghívásos képzõmûvészeti alkotótábor
kiállítása

Megtekinthetõ az intézmény nyitva tartási idejében.

szeptember 16-tól október 9-ig
a TAMÁSI GALÉRIÁBAN
Tamási, Szabadság u. 29/2.

FESTÕECSETTEL A GYULAJI ERDÕBEN
Megnyitó: szeptember 16. 16.30 óra

A kiállítást megnyitja: Mészöly Katalin
operaénekes, Liszt Ferenc-díjas érdemes mûvész, a Halhatatlanok Társu-

latának örökös tagja
A kiállítás megtekinthetõ:

naponta 14-18 óráig. Hétfõ szünnap.

Anyakönyv
Augusztusban házasságot kötöttek:

Kiss Zsuzsanna Judit – Bazsér Gábor
Reichardt Andrea – Steer Dániel

Sohonyai Izabella Erzsébet – Mátyás Zsolt
Sok boldogságot az ifjú pároknak!

Augusztusban elhunytak:
Szijártó József

Minárik Jánosné Kovács Magdolna
Benkõ László

Kelemen László
Csike Ilona

Részvétünk az elhunytak hozzátartozóinak!
Bencze Gyöngyi anyakönyvvezetõ

Júliusban születtek:
Porga Zétény

Ótus Máté
Lénárt Vanda

Augusztusban születtek:
Kiss Soma Richárd

Horváth Brájen Adrián
Hegedüs Dóra

Göttlinger Abigél
Fellinger Dorottya

Sok boldogságot a gyermekeknek és szüleiknek!
Védõnõk

Savanyú Péter az OB-n és
az Universiaden

OMEGA AC augusztusi ered-
ményei.

Szekszárdon rendezték a 116.
Magyar Atlétikai Bajnokság au-
gusztus 6-7-én.

Diszkoszvetésben 3. helyezést ért
el Savanyú Péter 58,46 m-es dobá-
sával.

Az idei világranglista
vezetõ Kövágó Zoltán
mögött értékes bronzér-
met szerzett az országos
döntõn Péter.

A nevezési szintet tel-
jesítve Savanyú Péter ki-
jutott 26. Nyári Univer-

siade SHENZHEN-i (Kína, 2011.
08. 13-23.) versenyére.

A diszkoszvetés selejtezõjébõl
59,67 m-es eredménnyel bejutott a
döntõbe, ahol 60 ezer nézõ elõtt,
mostoha idõjárási körülmények kö-
zött 56,90 m-es dobásával a 11. he-
lyet szerezte meg az egyetemi világ-
bajnokságon. Gratulálunk a tamási
sportoló országos és nemzetközi si-

kereinek! Kö-
szönet illeti a
versenyzõ támo-
gatóit , akik
anyagi hozzájá-
rulásukkal segí-
tették a sportoló
felkészülését, a
k ü z d e l m e k e n
való részvételét.

Néptánc tábor

Énekszótól, tánclépésektõl hangos ezekben a
napokban a tamási Városi Mûvelõdési Központ.
Fiatal táncosok gyakorolnak a délelõtti és délutáni
próbákon a 7. alkalommal szervezett néptánc tá-
borban.

Taba Csaba
és párja, Fejér
Erika második
alkalommal ér-
kezett a tábor-
ba, hogy új lé-
péseket tanítson
a mûvelõdési
központ tánco-
sainak. A hiva-
tásos táncospár ez évben tíz moldvai csángó táncot
sajátíttat el a 24 diákkal, akik közt általános iskolás
és egyetemista egyaránt megtalálható. A tánc mel-
lett egyéb ismeretet is átadnak az oktatók a Kárpá-
ton túl élõ csángó magyarság eredetérõl, kultúrájá-
ról. Hogy a választás miért esett éppen a csángó
magyar táncokra? Taba Csaba szerint: „A moldvai
csángók vokális zenéje megõrizte a magyar karak-
tert, mégis önálló dialektusnak számít. Más ma-
gyar vidékek zenei jellegzetességeitõl elkülöníti a
régi hagyományok megõrzése, a más vidékekrõl
nem ismert dallamok nagy száma, az új stílus dalla-
mainak jelentékenyebb mennyisége, a díszítések
feltûnõ gazdagsága, és az idegen hatások, fõleg a
román hatás, amely dallamátvételek, szövegátvéte-
lek és egyes zenei elemek átvételében nyilvánul
meg.”

Két döntetlen, egy vereség

a megyebajnokság nyitányán
Július közepén kezdte meg felkészülését a 2011/2012-es Megyei I.

osztály õszi szezonjára a Tamási 2009 FC együttese. A vezetõség igyeke-
zett heti két felkészülési mérkõzést szervezni a csapat számára. Több fia-
tal tehetséges és már rutinosabb játékos is csatlakozott Molnár László
együtteséhez. Érkezett: Juhász István, Juhász Gábor (Szakály), Baranyai
Dávid, Horváth Kálmán Szép Gábor (Tamási UFC), Gebhardt Dávid,
Kovács Róbert (Magyarkeszi), Hegedûs Dávid. Aschermann Gyula
mûtét után lábadozik, Makláry Dávid és Tóth Roland eltiltását tölti.
Célkitûzés: 1-5. hely.

Az augusztus 20-án indult bajnokság elsõ fordulójában hazai pályán:
Tamási 2009 FC - Szedres SE 2-2 (1-1) Gólszerzõk: Kovács P., Bara-

nyai D.
A második fordulóban Õcsényben vereséget szenvedett a csapat:
Õcsény SK - Tamási 2009 FC 5-0 (3-0)
A szeptember 3-i forduló:
Tamási 2009 FC - Majosi SE 3-3 (2-1) Gólszerzõk: Kovács P. (11-es-

bõl) Johnston Brian, Baranyai Dávid.
A soron következõ mérkõzések:
IV. 09.11. VASÁRNAP 15.30 TEVEL SE - TAMÁSI 2009 FC
V. 09.17. SZOMBAT,15.30 TAMÁSI 2009 FC - CIKÓ SE
VI. 09.24. SZOMBAT, 15.00 TOLNA VFC - TAMÁSI 2009 FC.

JÓ SZURKOLÁST, HAJRÁ TAMÁSI!!!
ifj.Hajdics Attila

Kakasdi
túra

Kakasdon és a közelében
fekvõ Sötétvölgyben túráz-
tak a Városi Mûvelõdési
Központ természetjárói au-
gusztus 27-én.
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TAMÁSI
RÁDIÓ

FM 101.9 Mhz
2011-ben is hirdessen hangsebességgel a Tamási

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

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

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

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

Kop-Ka Zrt. Tamási

Jóval Jobban Jár!
2011. szeptember 14 – 26-ig

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

Fogy. ár Egységár
COOP halfilé gyf. 1 kg 999,- Ft/db
Pick Zala felvágott 1099,- Ft/kg
Pick Olasz felvágott 1099,- Ft/kg
COOP császárszalonna csík 350 g 549,- Ft/db 1568,57 Ft/kg
COOP vajkrém 250 g nat.-magyaros 249,- Ft/db 1245,- Ft/kg
Rama marg.kocka 250 g 225,- Ft/db 900,- Ft/kg
Delikát 8 450 g 499,- Ft/db 1108,89 Ft/kg
Vénusz étolaj 2 l 899,- Ft/db 449,50 Ft/l
Moments szív desszert 121 g 719,- Ft/db 5942,15 Ft/kg
Nesquik kakaópor 800 g 799,- Ft/db 998,75 Ft/kg
Naturaqua ásványvíz 1,5 l 95,- Ft/db 63,33 Ft/l
Dreher Arany Ászok 0,5 dob 159,- Ft/db 318,- Ft/l
Borsodi Friss ízesített sör 0,5 dob 189,- Ft/db 378,- Ft/l
Coca-cola 2 l Pet 319,- Ft/db 159,50 Ft/l
Pepsi cola 2,5 l Pet 299,- Ft/db 119,60 Ft/l
Karaván õrölt kávé 250 g 569,- Ft/db 2276,- Ft/kg
Tchibo Family örölt kávé 275 g 489,- Ft/db 1778,18 Ft/kg
Baba habfürdõ 750 ml 679,- Ft/db 905,33 Ft/l
Biopon tak.color 4 kg 1399,- Ft/db 349,75 Ft/kg
Chemotox catch Super 200 ml 469,- Ft/db 2345,- Ft/l

...ÉS MÉG TÖBB SZÁZ TERMÉKET

KÍNÁLUNK AKCIÓS ÁRON ! „AMÍG A

KÉSZLET TART! ”

A város legnagyobb
virágtartója

A Deák és a Csokonai utca sar-
kán, a budai városrészben lévõ ár-
tézikút felújításáról, majdani ron-
gálásáról és újbóli helyrehozatalá-
ról, illetve vízének fogyasztásáról
már írtam a Tamási Tájban. Egy
másik „üdítõ” színfoltjára, a virág-
tartóvá változott vályúra azonban
csak most figyeltem fel.

A Tamási Kalendár ium
2007-ben Kaszás Dezsõ tanár úr
segítségével sorra vettük a telepü-
lés hajdani ártézikútjait, amelyek a
vezetékes ivóvízrendszer kiépülése
elõtt ellátták a lakosságot és az ál-
latállományt. A kutak nélkülözhe-
tetlen kelléke volt egy vályú is,
amely a lovak, marhák itatására
szolgált. Az idõk folyamán mind a

kutak, mind a vályúk használaton
kívülivé váltak, sokuk megsemmi-
sült. A budai kút kellékestõl sze-
rencsére megmaradt, s az önkor-
mányzati felújítást követõen egyre

népszerûbb, gyakran viszik vizét a
távolabb lakók is. A vályú azonban
ott maradt üresen, félreállítva. A
környéken lakóknak köszönhetõ-
en azonban új szerepet kapott, be-
ültették virággal, s rendszeresen
gondozzák, öntözik, még az
augusztusi kánikulában is szépen
virít. Köszönetet érdemelnek a
virágok ültetõi, gondozói.

A „Présházmúzeum” felújítása
Köszönet a sok segítségért és felajánlásért

A „Présházmúzeum” kialakítá-
sának elképzelésérõl a Tamási Táj
júniusi száma közölt rövid ismer-
tetõt. Most az építmény felújításá-
nak folyamatáról szeretném tájé-
koztatni az olvasóközönséget.

A tamási Könnyü László Városi
Könyvtár és Helytörténeti Gyûjte-
mény részére használatba adott
présház és pince az elmúlt évtize-
dek alatt elhanyagolt állapotban
kerülvén jelentõs felújításra szorult,
mind külsõleg, mind belsõleg. A
felújítási munkák megkezdése elõtt
részletes munkaterv került kidol-
gozásra, melyben az egyes munka-
területek, feladatok pontosan meg-
határozásra kerültek. E koordináló
tevékenységhez volt szükség az
ÉVÛ Kft. szakmai iránymutatásá-
ra, segítségére. A felújítás megkez-
dése elõtt a présház elõtti bozótos
munkaterület megtisztításával,
ta la j rendezésse l az épület
„kiszabadításra, napvilágra került”.

Elsõként a tetõzet régi cement-
cserepei kerültek eltávolításra,
mely után sor kerülhetett a fage-
rendázat, lécezet vizsgálatára. Az
ácsmunkák K. Németh Dezsõ ács-

mester irányításával és felügyeleté-
vel kerültek elvégzésre, melynek
során mindvégig törekedtünk az
eredeti, faszegekkel rögzített tartó-
szerkezet megtartására. A használ-
hatatlan részek pótlását, cseréjét je-
lentõsen megkönnyítette a Csepre-

gi és Társa Kft. faanyag felajánlása,
mely révén a faszerkezet, majd a
cserepezés ,,megújult”, az épület
biztonságban ,,tetõ alá került”.

Az eredeti tömésfal és vályogtég-
lás falszerkezet hiányosságainak ja-
vításához olyan szakemberekre volt
szükség, akik e régi, hagyományos
építéstechnikai módot, a felújítás
során egyesíteni tudták a mai mo-
dern építõipari eljárásmódokkal,
törekedve falazat és a mestergeren-
dás, ugratott deszkás mennyezeti
rendszer egységének megtartására.
Horgos Ferenc és Csikós József
mesterek önzetlen ,,társadalmi”
munkájukban, a présház teljes
felújítási idõszakában, a fenti célok
megvalósítására törekedtek.

A felújítás teljes idõszaka során,
folyamatosan kerültek felajánlásra
különféle anyagok, így például
Pruck Lajos révén régi cementcse-
rép, nyílászáró, gerenda, tégla, rá-
csos ablak, falitéka került beépítés-
re. Itt kell, hogy megemlítsem azon
felajánlásokat is, melyeket azok a
tamásiak, magánszemélyek, szõ-
lõsgazdák tettek, akik ,,csak” két
kezük munkáját tudták felajánlani
egy-egy részmunkához, vagy pl. a
présházszomszéd által szükség

szerint, térítésmentesen biztosított
villanyáram, víz.

Balogh Károly asztalosmester
munkájának köszönhetõen a nyí-
lászárók újra eredeti funkciójuknak
megfelelõen mûködnek, míg a régi
zsalugáter megújulása révén a prés-

ház kezdi visszanyerni az 1950-es
évekbeli fotón megõrzõdött képét.

A kedvezõ nyári idõjárás tette le-
hetõvé, hogy a festés, mázolás, me-
szelés munkái folyamatosan kap-
csolódhattak a felújítás munkáiba.
Ennek során a SZIN-HÁZ
FESTÉKÁRUHÁZ hozzájárulá-
sával, kül- és beltéri fafelület védõ
bevontok felhasználásával, a nyílás-
zárók, a mennyezet festése a reno-
válás végét jelezte. A Varga Zoltán
iránymutatásával elvégzett felület-
kezelésnek kettõs célja volt: egy-
részt megõrizni az évszázados fa
épületrészek, nyílászárók eredeti
mintázatát, patináját, másrészt
hosszú távú védelmet biztosítani az
elkövetkezõ évek idõjárásinak ha-
tásai ellen. Ezért került sor továbbá
a Hajdics Norbert által biztosított
oltott mész felhasználására a külsõ,
belsõ vakolatok meszelése során,
mely a régi tömésfal állagának
megóvását is elõsegíti.

E rövid, ám közel sem teljes körû
ismertetést követõen remélem,
hogy a következõ számban már a
présház és pince berendezésérõl
számolhatok be.

Fotó és szöveg: Kurdi Tibor

Tamási Termálfürdõ árjegyzék 2011. szeptember 3-tól
Felnõtt egész napos 2000 Ft
Nyugdíjas/diák egész napos 1600 Ft
Gyermek egész napos 1000 Ft
Felnõtt délutános: (14 óra után) 1600 Ft
Nyugdíjas/diák délutános:(14 óra után) 1250 Ft
Látogatói belépõ (babaúszás, úszásoktatás) 400 Ft
17 óra utáni belépõ 800 Ft
Bérlet felnõtt egész napos:( 6 alkalom (5+1)) 10000 Ft

Bérlet felnõtt délutános: ( 6 alkalom (5+1)) 8000 Ft
Bérlet nyugdíjas/diák egész napos: (6 alkalom) 8000 Ft
Bérlet nyugdíjas/diák délutános: (6 alkalom ) 6250 Ft
Bérlet gyermek egész napos: (6 alkalom ) 5000 Ft
Családi belépõ: ( 2 felnõtt + 1 gyermek ) 4000 Ft
Családi belépõ: ( 2 felnõtt + 2 gyermek ) 5000 Ft
Családi belépõ: ( 2 felnõtt + 3 gyermek ) 5500 Ft
Masszázs 20 / 40 perces 2200 /3800 Ft
Gyermekek számára a belépés 3 éves kor alatt díjtalan. Gyermek kedvezmény

3-14 éves korig. Csoportos kedvezmény 25 fõ felett 10% kedvezmény. Családi
belépõ esetén 3 gyermek felett gyermekenként 100% kedvezmény.

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

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

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

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

ISSN 0865-218X

A jó szomszéd


