
Együtt az erdőben, ettünk az erdőben
Az időjárás is kegyes volt Tamá-
si egyik legrangosabb rendez-
vényéhez: a délelőtti borús időt 
ragyogó napsütés váltotta fel jú-
nius elsején, így rengetegen láto-
gattak ki a VII. Trófea Vadgaszt-
ronómiai Fesztiválra a Miklósvári 
Parkerdőbe. 

A programok fél 10-kor kezdőd-
tek el, a Magyar Vadászkamara 
Kürt Együttesének koncertje nyi-

totta meg a rendezvényt. Azok, akik 
nevezni szerettek volna a főzőver-
senyre, korán nekiláttak a munká-
nak: már délelőtt finom illatokban 
úszott a parkerdő. A közönség szó-
rakoztatásáról folyamatosan gon-
doskodtak a színpadi fellépők:   

Ferencz Orsolya, a Pántlika Nép-
táncegyüttes, bábelőadással készült 
a Márkus Színház, és a „Csodaszar-
vas népe” című harci bemutatóra is 
sor került. A színpadi műsorok mel-

lett rengeteg kiegészítő program is 
várta az érdeklődőket: különböző 
vetélkedők, lovas kocsikázás a dám-
rezervátumban, íjászat, 
horgászat, kézműves fog-
lalkozások. Bár délelőtt 
az időjárás kicsit szomor-
kás volt, délután szeren-
csére kisütött a nap, így 
semmi sem állhatott útjá-
ba a jó hangulatnak és a 
felhőtlen szórakozásnak. 
A finomabbnál finomabb 
ételek közben sorban 
érkeztek a zsűri aszta-
lára. A nevezett fogáso-
kat Gerván Kázmérné, 
a Szent László TISZK 
Vályi Péter Szakképző 

Iskolai Tagintézményének nyugal-
mazott igazgatóhelyettese, Horgos 
István mesterszakács, Both Sándor 
mesterszakács, valamint a társadal-
mi zsűri szerepében Baranyai János 
értékelték. – Nagyon vegyes értelek 
érkeztek hozzánk – mondta Both 
Sándor, a zsűri elnöke. – Általában 
pörköltek, amelyeket bográcsban 
készítettek, de akadt két halászlé is. 
Ezeket is úgy próbáltuk értékelni, 
hogy felvehessék a versenyt a vad-
ételekkel. Sikerült is, hiszen az egyik 
halászlé kimondottan jól sikerült, 
különdíjat is érdemelt. A vadaknál a 
vaddisznótól a szarvasig sokféle étel 

volt, akadt pörkölt formájában, vagy 
sülve, grillezve, tűzdelve is. 44 ételt 
neveztek be és ebből 40-et értékel-
tünk. Úgy érzem, nehéz dolga volt a 
zsűrinek, mert olyan ételek készül-
tek, amelyekben nem igazán talál-
tunk hibát, ám valami alapján mégis 
rangsorolnunk kellett, így született 
meg a végső eredmény. 

- Idén minden eddiginél többen 
neveztek a főzőversenyre – mond-
ta Horgos István, mesterszakács. 
– Azonban nem csak emiatt külön-
bözik ez az alkalom az előzőektől: 
az idei volt az első verseny, amelyen 
a zsűri szinte alig tudott kritizálni. 

Igazán kitettek magukért a verseny-
zők, nagyszerű ételeket készítettek! 
Évről-évre megosztjuk velük a ta-
pasztalatainkat, mindig elmondjuk, 
hogy mire kell figyelni egy vadétel 
készítésénél, és úgy látszik, hogy 
megfogadják ezeket a tanácsokat. 

A zsűri értékelése alapján az első 
helyet a „Két Amigo” szerezte meg, 
Terbe Béla és Szabó József másod-
szorra nyerték meg a versenyt. Idén 
töltött szarvas hátszínt készítettek 
gyümölcsmártással. A zsűri külön 
kiemelte, hogy a hús nagyon finom, 
ízletes, puha volt, és külön gratulál-
tak a húshoz illő gyümölcsmártás-
hoz is. Második helyen a „Tamási 
Csárda” nevű csapat végzett, élükön 
Varga Balázs mesterszakáccsal. Az 
ő ételük töltött rostonharcsa király-
rákkal és vajon futtatott petrezsely-
mes burgonya volt. A harmadik 
helyet a regölyi Kapos-Koppány 
Vadásztársaság csapata szerezte 
meg, ők grillezett szarvas szeleteket 
készítettek steak burgonyával. Kü-
löndíjat érdemelt id. Ribányi József 
halászléje, valamint a legfiatalabb 
versenyzőnek, Moizer Adriennek is 
díj járt az általa elkészített vadpör-
költért.   

A nagyszerű nap táncházzal, a 
Ghymes együttes koncertjével és 
utcabállal zárult, amelyen a Halox 
együttes húzta a talpalávalót. 
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Vadételek II.
Az Örményi János és Horgos 
István által tavaly készített 
Vadételek I. 
r e c e p t f ü z e t -
ből terjedelmi 
korlátok miatt 
kimaradtak a 
vaddisznóból 
készült ételek. 

A szerzőpá-
ros ezt pótolva 
elkészítette a 
Vadételek II-t, 
melynek meg-
jelenését a VII. 
Trófea Vad-
gasztronómiai 
Fesztiválra idő-

zítették. A vaddisznóhoz a birkát 
és a kecskét is hozzápárosították, 

hiszen ezek az 
ételek szintén 
kevésbé ismer-
tek, fogyasztá-
suk megosztja az 
olvasókat is. A 
húsételek mel-
lett a vadhúsok-
hoz illő, erdei 
gyümölcsökből 
készíthető lek-
várok, dzsemek, 
likőrök receptjei 
is megtalálhatók 
a füzetben. 

Trianon-emlékmű avatás
Városunk Trianon-emlékművét 
június 4-én, a Nemzeti összetar-
tozás napján avatták fel. Folyta-
tás a 3. oldalon.

Így alszotok Ti
A Tamási Kistérség tinédzsereinek 
alvásminőségéről és alvási szo-
kásairól készített kutatást, mely 
a Fiatal Higiénikusok Fórumán 
dobogós helyezést ért el a 5. ol-
dalon olvashatják.

Tudós társaság a Gyulaji er-
dőkben
A Magyar Tudományos Akadé-
mia 16 főből álló küldöttsége lá-
togatott el Tamásiba május 9-én 
egy a számukra szervezett szak-
mai nap keretein belül. Folytatás 
a 3. oldalon. 

Tartalomból

Szt. Hubertus mise
A Trófea Vadgasztronómiai 
Fesztivál keretében június 1-jén 
10 órakor kezdődött a Szt. Hu-
bertus mise, melyet Hegedűs 
János plébános celebrált. 

A misén szentbeszédet mon-
dott Dr. Mészáros István, Szent 
Bölcsességről nevezett titeli c. 
prépost, a Szent István herma és 
az ereklyék 
őre.  - A tava-
lyi rendezvény 
sikerén fel-
buzdulva most 
is örömmel 
jöttünk Tamá-
siba, a termé-
szetnek ebbe 
a templomába, 
a VII. Trófea 
Vadgaszt ro-
nómiai Fesz-
tiválra: csalá-
dok, barátok, sok-sok jószándékú, 
a természetért tenni akaró ember 
találkozik egymással, fog kezet és 
tapasztalja meg az összetartozást, 
a közösséget, végsősoron Isten 
jelenlétét, aki maga a Közösség. – 
hangzott el a szentbeszédben. 

– „Örültem a mai nap mottójá-
nak is, így kezdődik: „Együtt az 
erdőben...” Nagy nevelő az erdő. 
Amellett, hogy megújuló nyers-
anyag, kiválóan tanítja a ma em-
berét arra, hogy lássa, létezik olyan 

gazdálkodási mód, mely nem teszi 
tönkre a gazdálkodás tárgyát, az 
erdőt; azt az erdőt mely nem csak 
egy természeti erőforrás, hanem 
egy ökológiai egység, egy csodála-
tos életközösség. 

Számtalan lehetőséget kínál az 
élményszerzésre a gyerekek, a jövő 
nemzedékei számára. Olyan cso-
dálatos tér ez – az én olvasatom-

ban egyenesen templom – ahova 
ha belépünk, minden irányból 
ingerek érnek. Minden érzék-
szervünk aktiválódik, az emberi 
szervezet egy másállapotba kerül, 
befogadóvá válik. 

Befogadóvá az érzésekre, új is-
meretekre, gondolatokra, a ben-
nünket körülvevő valós világra, 
barátságra, szeretetre, az áldott 
békére – amire olyan nagy szük-
sége van ennek az agyonhajszolt 
világnak…”
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Polgármester válaszol
A Tamási Táj „Polgármester vá-
laszol” rovat júniusi számának 
megbeszélése Széles András 
alpolgármester bejelentésével 
kezdődött.

 – Arról a rendkívüli és örömte-
li hírről kívánom tájékoztatni az 
Olvasókat, hogy Orbán Viktor, 
Magyarország miniszterelnöke 
elfogadta felkérésünket, s június 
18-án, kedden 15 órakor felavatja 
a Tamási Kézilabda Klub új sport-
csarnokát. Az ünnepélyes esemény 
forgatókönyvéről most folytatjuk az 
egyeztetéseket a miniszterelnök úr 
titkárságával.

 – 2006-os megválasztásunkat 
követően az egyik célként kitűz-
tük, hogy iskolát és tornacsarnokot 
kell építenünk a városban - vette át 
a szót Ribányi József polgármes-
ter. Ez a folyamat zárul le június 
18-án Orbán Viktor miniszterel-

nök úr avatóbeszédével, a 
birtokbavételt jelképező 
nemzeti színű szalag át-
vágásával. A jövőben Ta-
mási nemcsak fürdőváros, 
de „edzőváros” is lehet. 
Ehhez már rendelkezés-
re áll két sportcsarnok, a 
kiváló gyógyvízű termál-
fürdőnk, kerékpárútjaink, 
több sportágban eredmé-
nyes egyesületeink, s remélhetőleg 
néhány éven belül minden igényt 
kielégítő szálláskapacitással is ren-
delkezni fogunk. A tornacsarnok 
átadásával a fejlesztések még nem 
zárultak le. A társasági adó sport-
célú felhasználásának lehetősége 
teljesen átalakította az önkormány-
zat sporttámogatási rendszerét. A 
látványsportágak körébe tartozó 
egyesületeket (kézilabda, labdarú-
gás, kosárlabda) effektíve anyagilag 
nem támogatjuk. Ugyanakkor min-
dent megteszünk azért, hogy minél 
nagyobb támogatási összeget érje-
nek el ezen egyesületek. Ez történt 
a kézilabdások esetében is, megépül 
a sportcsarnokuk, s komplett felsze-
reléshez (cipők, mezek) is jutottak.  

A másik egyesületünk a labdarú-
góké, a 2009 Tamási FC. Az idén 
tavasszal beadott pályázatukról, a 
városi sporttelep megújulásáról, a 
tervezett új nagyfüves, a nagy és 
kis műfüves pályákról, a vadonatúj 
lelátóról és a konditeremről már 
több alkalommal tettem említést. 
Reméljük, hogy ez a pályázat is si-
keres lesz. Mi a lobbi erőnket ehhez 
is hozzátesszük. 

A harmadik látványsportos egye-
sületünk a kosárlabdázóké, akik 
jövőre kerülnek reflektorfénybe. 
A kapcsolatok kiépítését azonban 
megkezdtük a Magyar Kosárlab-
da Szövetséggel is. Ennek kapcsán 
Cseresznyés Balázs egyesületi el-
nökkel jártunk már a szövetség 

titkárságán, s tárgyaltunk 
Bognár Tamás szövetségi 
elnökkel. A kosarasok ta-
valy 6,3 millió Ft, az idén 
várhatóan 10 millió Ft tár-
sasági adó támogatásban 
részesülnek. Az összeg 
javarészét utazásra, szere-
lésekre fordítják. Mind a 
Vályi, mind a gimnázium 
tornacsarnokában új ko-

sárpalánkokat szerelnek fel, amelyek 
így alkalmasak lesznek a felnőtt és a 
különböző utánpótlás korcsoportok 
mérkőzéseire, edzéseire. 
•  A  közelmúltban  tárgyaltak  a 

lovas pályát bérlő Appaloosa Kft. 
vezetőjével  az  augusztusi  tamási 
lovasnapokról.  Mit  lehet  erről  a 
megbeszélésről megtudni?

 – A tavalyi évben sajnos a lovas 
szövetségi előírások nem tették le-
hetővé, hogy augusztus 20-án tart-
suk a lovas napunkat, ezért kellett 
előrehozni 17-19-re. Ebben az év-
ben elhárultak az akadályok, s vég-
re újra nemzetközi szintű eseményt 
rendeznek a pályán. A rendezvény 
már szerepel a hazai lovas naptárban.   
•  A sport témák után kanyarod-

junk a hulladékszállítás  felé, ahol 
szintén a  törvényi változások mi-
att, csak egy évre, 2013. december 
31-ig  kötöttek  szerződést  a  pécsi 
székhelyű Biokom Kft.-vel. Az el-
múlt hetekben Ön több lehetséges 
partnerrel is tárgyalt.             

 – Arról tudom tájékoztatni a tisz-
telt Olvasókat, hogy önkormány-
zatunknak változatlanul az a feltett 
szándéka, hogy ezért a szolgáltatá-
sért befolyó összeg is a városban ma-
radjon. Tavaly lejárt a Biokommal 
kötött 10 éves szerződés, amelyet 
valóban csak egy évre hosszabbí-
tottunk meg. Részben azért, hogy 
ezen idő alatt megtaláljuk azokat a 
módokat, melyek révén saját kézbe 
tudjuk venni Tamási és környéké-

nek a szemétszállítását. Másrészt 
megszületett az új környezetgaz-
dálkodási törvény, amelyből egy-
értelműen az következett, hogy a 
jövőben csak önkormányzatok vagy 
állami tulajdonú cégek végezhetik 
a hulladékszállítást, feldolgozást. 
Másrészt a törvény erőteljesen ösz-
tönzi a hulladék újrahasznosítását, 
azzal is például, hogy a lerakási díjat 
viszont jelentősen megemeli.

Az elmúlt években az ISPA-prog-
ram keretén belül 14 milliárdos 
hulladékberuházás valósult meg a 
régiónkban, amely 260 települést 
érint. Ordacsehiben és Somban 
lerakók épültek, több helyen hulla-
dékudvarok, szigetek létesültek, pl. 
Tamásiban is. Sajnos a beruházás 
elszámolása mindeddig nem zárult 
le, ezért Tab vezetésével 65 telepü-
lés új társulást alakított, a Délnyu-
gat Balatoni Hulladékgazdálkodási 
Társulást, melynek tagja Tamási 
is. A tagsági viszony lakosságará-
nyos. Ebben a legnagyobb város a 
14 ezres Balatonlelle. Itt nincsenek 
olyan meghatározó, ezért jelentős 
erőfölényben lévő városok, mint a 
Biokom esetében Pécs. Remélhető-
leg ebben jobban képviselni tudjuk 
érdekeinket. Egy hulladékváloga-
tót kívánunk létesíteni, melynek a 
valószínű helyszíne a földrajzi és a  
közlekedési viszonyokat is figye-
lembe véve Karád lesz. Innét már 
csak a hasznosíthatatlan hulladék, 
az eredetinél jóval kisebb mennyi-
ség kerül majd a somi lerakóba. En-
nek a hatástanulmánya most készül. 
Egy hulladékszállítást végző cégre 
is szükségünk lesz, amely már ren-
delkezik a szükséges engedélyekkel, 
kapacitással, szakképzett szemé-
lyekkel. A szállítócég kiválasztása 
május 24-én történik. Remélem, 
hogy a január 1-jén induló új tár-
sasági formát jobban kézben tudjuk 
tartani és a lakossági problémákra is 

gyorsabban tudunk 
majd reagálni.
•  Az  előző  szá-

munkban álláshir-
detést tett közzé a 
Kézmű  Kht.  Bő-
vül-e a posta épü-
letében  működő 
cég  foglalkoztatá-
sa? 

 – A kht. vezetői 
április végén ar-
ról tájékoztattak 
bennünket, hogy 
50 fővel bővíte-
ni kívánják itteni 
üzemük létszámát. 
Elsősorban csök-
kent munkaképes-
ségű embereket 
tudnak felvenni, s a 
szükséges betanítás 
után alkalmazni. 
Tárgyalásokat foly-
tattunk a Magyar 
Posta és a Tele-
kom illetékeseivel, 
hogy az épület még 
használaton kívüli 
termeit hasznosít-
hassa a kht. Ön-
kormány za tunk 
mindent megtesz, 
hogy ez a félszáz 
új munkahely lét-
rejöjjön Tamásiban.

A munkahelyteremtés kapcsán azt 
is el kívánom mondani, hogy elkez-
dődött a gumiüzem II-es ütemének 
építése, ahol magasnyomású vizes 
technikával fogják őrölni a gumit. 
Itt is új munkahelyek létesülnek. 
A Fornádon tervezett biogázüzem 
vezetői is megkerestek, hogy júni-
us elején nagy bejelentést kívánnak 
tenni, alapkőletételre és a beruházás 
megkezdésére számíthatunk. A ki-
vitelezéshez minden szükséges en-
gedéllyel, szakhatósági tanúsítvány-
nyal rendelkeznek.

Örményi

Testületin 
történt

Tamási Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete 2013. má-
jus 28-án tartotta a munka-
terv szerinti ülését. A legfon-
tosabb napirendi pontokról 
tudósítunk. 

•  Ribányi József, polgármes-
ter beszámolót tartott a lejárt 
határidejű testületi határozatok 
végrehajtásáról, tájékoztatott 
továbbá a testület tevékenységét 
érintő fontosabb intézkedések-
ről, közéleti eseményekről.

•  Dr. Bognár Szilveszter, a 
Tamási Rendőrkapitányság 
vezetője beszámolót tartott a 
rendőrkapitányság munkájáról, a 
közrend és a közbiztonság hely-
zetéről. - A statisztika alapján a 
Tamási járásban az előző év ha-
sonló időszakához képest 1454-
ről 1169-re csökkent a bűncse-
lekmények száma. Tamási város 
vonatkozásában ez az adat eny-
he, 5,8%-os emelkedést mutat, 
363 bűncselekményről 384-re. A 
bűncselekményi főcsoportokat 
vizsgálva kimutatható, hogy Ta-
másiban is a lakosság szubjektív 
biztonságérzetét leginkább be-
folyásoló vagyon elleni bűncse-
lekmények teszik ki az összes 
cselekmény jelentős hányadát 
(62%) – ismertette a kapitány úr. 
Külön kitért még a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekre, 
az ezzel kapcsolatos feladatokra, 
valamint a prevenciós tevékeny-
ségekre is.

•  Megtárgyalta és elfogadta 
a testület a Tamási Innovációs 
Központ Nkft. valamint az Épí-
tő és Városüzemeltető Kft. mun-
kájáról és előző évi gazdálkodá-
sáról szóló beszámolót.

•  A képviselő-testület elő-
ző ülésein döntött arról, hogy a 
Tamási Városkörnyéki Önkor-
mányzatok Óvodai Társulásának 
társulási megállapodását a neve-
lési év végére felmondja, továb-
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Lejárat 
időpontja 

Szennyvízberuházáshoz 
(Raiffeisen Bank) 

45.770 2005- 
2006 

25.222 2020. 

Beruházási célhitel  
pályázatok önrészéhez I. 
(OTP Bank) 

64.779 2006. 48.449 2025. 

Beruházási célhitel  
pályázatok önrészéhez II. 
(OTP Bank) 

3.473 2006. 2.549 2025. 

VW Transporter TONI-
hoz 
 (Budapest 
Autófinansz.Zrt.) 

1.520 2008. 792 2014. 

Jelzáloghitel 
(Hungária Tak.szöv.) 

50.000 2011. 50.000 2013. 
augusztus 

Dám kötvény (Raiffeisen 
Bank 
3.357.000 CHF) 

500.000 2007. 760.092 
(2012.dec.28-ai 241,53 Ft/CHF 

átlagárfolyamon ) 

2027. 

Tamási Holnapjáért 
kötvény 
(Erste Bank, 3.694.945 
EUR) 

1.000.000 2009. 932.084 
(2012.dec.28-ai 292,95 Ft/EUR 

árfolyamon) 

2028. 

Likvid  hitel -jelzáloghitel 
(É-Tolna Megyei 
Tak.szöv.) 

120.000 2012. 120.000 2013. június 

Folyószámlahitel-keret 
(Erste Bank) 

300.000 2013. 297.654 2013. június 

Összesen 2.085.542  2.236.842*  
 
 
*Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CCIV. törvény alapján az 5000 fő lakosságszámot meghaladó település 
önkormányzata adósságának 40-70 %-át az állam átvállalja. Tamási Város 
Önkormányzatának 2012. december 31-én fennálló adósságállományából - a 2013. február 
27-én az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az alpolgármester által aláírt megállapodás értelmében – 1.556.795.122 Ft 
összegű adósságot és ennek a törvényben meghatározott járulékait vállalja át a Magyar 
Állam, amely 70 % mértékű konszolidációt jelent! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Tamási 
Lakosok!

Tamási Város Önkormányzata 
Tájékoztatja Önöket, hogy a 
Tamási Város Önkormányzati 
Képviselő-Testületének Kép-
viselői 2013. augusztus 31-ig 
nem tartanak fogadóórát. 

bá döntött arról, hogy Tamási 
Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde el-
nevezéssel önálló intézményt ala-
pít, melyhez a társulást megszün-
tető okirat elfogadása szükséges 
mind a társulási tanács, mind a 
tagönkormányzatok részéről. A 
képviselő-testület májusi ülésén 
elfogadta a Tamási és Környéke 
Aranyerdő Társult Óvoda és Böl-
csőde megszüntető okiratát. 

•  A képviselők megtárgyalták 
az önkormányzat gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló átfogó értéke-
lést. A beszámolóban szerepet 
kapott az önkormányzat által 
nyújtott pénzbeli, természetbeni 
ellátások biztosításának ismer-
tetése; az önkormányzat által 
biztosított személyes gondosko-
dást nyújtó ellátások bemutatá-
sa; valamint a jövőre vonatkozó 
javaslatok, célok meghatározása 
a gyermekvédelmi törvény elő-
írásai alapján.

•  Hatályon kívül helyezte a 
képviselő-testület a település-
tisztaságról szóló önkormányza-
ti rendelet azon rendelkezéseit, 
amelyek a város központi részét 
dohányzásmentes zónává nyilvá-
nították. A testület elegendőnek 
ítélte meg az e tárgykörben hatá-
lyos törvényi korlátozást. 

•  Tamási Város Önkormány-
zati Képviselő-testülete akként 
döntött, hogy a közétkezteté-
si feladatok ellátására 100%-os 
önkormányzati tulajdonú gaz-
dasági társaságot alapít. Ennek 
alapján került megalapításra 
2013. május 1. napjával a Tamási 
Közétkeztetési Nonprofit Kft. A 
jelenlegi szolgáltatók szerződései 
június  illetve július hónapokban 
lejárnak, így ezt követően már az 
önkormányzati cég végzi a köz-
étkeztetési feladatok ellátását az 
önkormányzat közigazgatási te-
rületén.

•  A zárt ülésen a Vízművel 
kapcsolatos üzemeltetési aján-
latokról döntöttek, valamint in-
gatlanértékesítési pályázatok ki-
írásáról egyeztettek a képviselők.
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MTA küldöttség
Tudós társaság a Gyulaji erdőkben

A Magyar Tudományos Akadémia 
16 főből álló küldöttsége látoga-
tott el Tamásiba május 9-én. A 
résztvevők a számukra szerve-
zett szakmai nap keretein belül 
betekintést nyertek a Gyulaj Zrt. 
területein működő erdészetekbe.

 – A Magyar Tudományos Akadé-
mia az elmúlt és az idei esztendőben 
célul tűzte ki, hogy a tudományos és 
az új kutatási eredményeket minél 
jelentősebb mértékben hasznosítsa 
a gyakorlatban – mondta Solymos 
Rezső, Széchenyi-díjas magyar er-
dőmérnök, tudományos kutató, a 
Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja. - Ennek nincsen más 
módja, mint hogy egyrészt a 
szakirodalmat bővítjük, más-
részt, hogy kiváló gyakorlati 
szakemberekkel leülünk, és 
megbeszéljük a problémákat, 
megvitatjuk az egyik vagy 
másik eljárásnak a helyessé-
gét. Nagyszerű lehetőség ez 
a mai, hiszen baráti körül-
mények között mondhatjuk 
el a véleményünket. 

A délelőtt a Hőgyészi Er-
dészet vadgazdálkodásának, vad-
földművelésének bemutatásával, 
valamint a „Természetvédelmi fej-
lesztések a Gyulaj Zrt. területén” 
című KEOP projekt bemutatásá-
val telt. Az ebéd utánra tervezett 
programokban helyett kapott az 
erdészeti szaporítóanyag hosz-
szú távú, minőségi biztosítása és a 
génmegőrzés; a folyamatos erdő-
borítás, természetszerű erdőgaz-
dálkodás lehetőségének vizsgálata a 
Lengyel-Annafürdői parkerdőben; 
valamint a környezeti nevelés és 
ökoturisztika szerepe és fontossága 
Lengyel-Annafürdőn. 

Érdekes színfoltja volt a napnak a 
Szentkúti kunyhó - Ökoház megte-
kintése. Az Ökoház a hagyományos 
népi építészet és a legújabb környe-
zetbarát technológiák ötvözésével 
született meg. A régi vályogépüle-
tet hagyományos építészeti (vályog, 

fa) és öko megoldásokkal újították 
fel. Az elektromos energia ellátását 
napelemek és szélerőgép biztosítja, 
a meleg vizet napkollektor adja, az 
ivóvizet pedig 70 méter mély kút-
ból szivattyúzzák. A szennyvizet 
nádgyökérzónás szennyvíztisztító 
kezeli. A kertben régi magyar gyü-
mölcsfajták oltványait helyezték el, 
illetve házi állatsimogatót is építet-
tek a gyerekeknek.

 – Hatvan éve vagyok már a szak-
mában, és többször jártam itt ko-
rábban – mesélte Solymos Rezső. 
- Azonban még mindig sok olyat 
látok, amit eddig nem, és igen ked-
vező benyomásokat kaptam ezúttal 
is. Tamásiban egy fiatal, tettre kész 

erdészgárda működik, élükön a ve-
zérigazgatóval, Gőbölös Péterrel, 
aki hazulról hozta magával az erdő 
szeretetét. A Gyulaj Zrt.-nek híre 
van, ha úgy tetszik, akkor világhíre, 
hiszen az itteni gazdálkodásnak a 
szerkezete, nem beszélve a vadgaz-
dálkodásban végzett kiemelt fel-
adatairól nemzetközileg is elismert. 
Ma olyan erdőterületeket mutattak 
be nekünk, amelyeken egyértelmű-
en látszik a sok munka. Remélem, 
hogy ez a fiatal gárda még hallat 
magáról, mi, az akadémia képvise-
lői mindenképpen jó hírét visszük 
tovább Tamásinak. Jó volt mindezt 
megtapasztalni, látni, érezni. 

A nap Óbiródon a gyulaji dám-
vad rezervátumról szóló ismertető-
vel, trófea bemutatóval és a Tamási 
parkerdőben található Szent Hu-
bertus Erdei Fakápolna megtekin-
tésével zárult. 

50 éves érettségi találkozó
2013. május 25- én 50 éves érett-
ségi találkozót tartottak a tamá-
si Béri Balogh Ádám Gimnázium 
volt diákjai, Bella Margit tanárnő 
utolsó osztálya.

A találkozót az tette meghittebbé 
és ünnepélyesebbé, hogy azon három 
volt tanáruk – Kaszás Dezső, Pap Jó-
zsef és Tímár Ignác – is részt vett.

A hagyományos osztályfőnöki óra 
keretében a volt diákok megem-
lékeztek az elhunyt tanáraikról és 
osztálytársaikról, majd beszámoltak 
életútjuk alakulásáról. Ezután egy 

finom ebéd következett, majd vi-
dám beszélgetéssel visszaidézték a 
régi diákévek élményeit. 

Hősök napja
Akik vérüket ontották a hazáért

2001-ben az Országgyűlés a ma-
gyar nemzet erkölcsi adósságát 
törlesztette, amikor törvénybe 
iktatta a Magyar Hősök Emlék-
ünnepét, hogy tisztelettel adóz-
zék azok emléke előtt, akik a 
vérüket ontották, életüket koc-
káztatták vagy áldozták Magyar-
országért.

Városunkban május 27-én, dél-
után fél 5-kor került sor a hősök 
napi megemlékezésre. Először az I. 
világháborús emlékműnél gyűltek 
össze az emlékezők. 

Az Őszirózsa népdalkör katonai 
dalcsokorral készült, melyek után 
Miskolczi Zoltánné, a Könnyü 
László Városi Könyvtár és Helytör-
téneti Gyűjtemény igazgatója mon-
dott emlékbeszédet. 

„Ismerünk hősöket: mindenki 
megtanulta az iskolában, hogy ki 
volt Dugonics Titusz, Zrínyi Mik-
lós, az aradi tizenhárom vagy Petőfi 
Sándor. De ki volt az a háromszáz 
szigetvári vitéz, milyen nevű és 
nemzetiségű volt az a névtelen tö-
meg, aki védte a nándorfehérvári 
falakat, és kik voltak az egri csilla-
gok? Kik mellett fekszik a világosi 
tömegsírban a lánglelkű Petőfi, és 
melyik jeltelen sírban porladnak az 
utolsó pillanatig parancsot teljesítő 
hősi halott honvédek, idegen föl-
dön, hadszíntéren elesett magyar 
katonák, leventék, hadifoglyok? 

Ők a „névtelen”, ismeretlen hősök 
százezrei, akik mentek a hívó szóra 
ezer éven át, mert hívta őket a kö-
telesség, vezérelte őket a haza men-
tésének örök parancsa, és fegyverrel 
a kézben a legdrágábbat is feláldoz-
ták.  A 2013-as év egy számunkra 
különösen fájdalmas esemény 70. 
évfordulója: 1943 januárjában kö-
vetkezett be a magyar hadtörténet 
legnagyobb veresége, a 2. magyar 
hadsereg megsemmisülése a doni 
áttörésnél. A veszteségekről pon-
tos számok még most sem állnak 
rendelkezésünkre, de a legmegbíz-
hatóbb adatok szerint a 2. hadsereg 
egyéves tevékenysége alatt a teljes 
harctéri veszteség 125 ezer főre te-
hető. Ebből 50 ezer a hősi halott és 
csaknem ugyanennyi a sebesültek 

száma, s majdnem 30 ezren estek 
fogságba vagy tűntek el örökre. Ta-
másiba 164 férfi nem tért haza” – 
mondta beszédében az igazgatónő.

Hegedüs János, római katolikus 
plébános áldást mondott a hősö-
kért, majd ezt követően került sor 
a virágok és gyertyák elhelyezésé-
re az emlékműnél. Ezt követően a 
Könnyü László Városi Könyvtár 
előtt található II. világháborús em-
lékműnél, majd a temetői kápol-
nánál is lerótták tiszteletüket az 
emlékezők. „Úgy kell nevelnünk az 
utánunk jövőket, hogy nemzedékek 
múlva is legyen magyar, aki letesz 
egy szál virágot halott katonáink 
sírjára, emlékhelyére, s elmond egy 
imát haló poruk felett.” – búcsúzott 
gondolataival Miskolczi Zoltánné. 

Nemzeti összetartozás napja
Felavatták a Trianon emlékművet

Az avatásra június 4-én, a Nem-
zeti összetartozás napján került 
sor. Az érdeklődés a szomorú idő 
ellenére is nagy volt: a művelő-
dési központ zsúfolásig megtelt 
az emlékezőkkel. 

 – Nagy eseményre gyűltünk ma 
össze, azért, hogy szembenézzünk a 
múlttal. Azzal a múlttal, amit több 
évtizeden keresztül próbáltak több-
féleképpen magyarázni nekünk. 
Civil kezdeményezésre városunk 
minden rétege megmozdult. Kö-
szönöm nekik, és köszönöm a ki-
váló helyválasztást, mert az emlék-
mű az iskolával szemben, nap mint 
nap mementója, emlékeztetője lesz 
az iskolába igyekvő fiatalságnak – 
mondta ünnepi beszédében Ribányi 
József, polgármester. Berényi József, 
a szlovákiai Magyar Közösség Párt-
jának elnöke így fogalmazott: „Jó, 
hogy a magyar Országgyűlés vál-
toztatott ennek a napnak a hangu-
latán. Az Országgyűlés üzenete az, 
hogy a búslakodás helyett „hirdes-
sük meg az összetartozás ünnepét, 
és szimbolikusan fordítsuk meg a 
történelmet”. Beszédét úgy foly-
tatta, kérdés az is, hogy miért aka-

dályozzák Szlovákiában 
a magyar nyelvhaszná-
latot, és miért van az, 
hogy Nyugat-Európá-
ban természetes a ki-
sebbségek autonómiája, 
a szlovák politikusok 
szerint ugyanakkor 
az ország szétverését 
célozza meg, aki er-
ről beszél. „Csak a szavak szintjén 
vagyunk az országot gazdagító 
közösség Szlovákiában, valójában 
biztonságpolitikai tényezőként ke-
zelnek bennünket” - fogalmazott, 
hangsúlyozva, a megbékélés akkor 
lesz őszinte, ha elfogadják, hogy a 
magyar közösség a magyar nyel-

vet használva, a magyar 
kultúrát élvezve, magyar 
állampolgársággal él-
hessen Szlovákiában.

Az emlékművet a he-
lyi lakosok és a városhoz 
kötődő vállalkozások 
adományaiból állították 
fel. Márványból készült, 
amelynek előoldalán a 

történelmi Magyarország térképe 
látható, hátoldalán a Magyarország 
megcsonkítása felirat olvasható 
négy nyelven. 

Az emlékművet Ribányi József, 
polgármester és Tóth József, az em-
lékmű egyik kezdeményezője avatta 
fel.

Fotó: Dudits Dénes
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Sajtóközlemény
Uniós támogatásból készül fel az 
SZLTISZK Vályi Péter Szakképző 
Iskolai Tagintézménye a rövi-
debb képzési idejű szakképzés 
bevezetésére.

A Tolna Megyei Szent László 
Szakképző Iskola és Kollégium Vályi 
Péter Szakképző Iskolai Tagintéz-
ménye Tamásiban 24 270 490 forint 
uniós támogatást nyert a „TÁMOP-
2.2.5.A-12/1-2012-0014 „Szak-
képző intézmények felkészülésének 
támogatása a rövidebb képzési ide-
jű szakképzés bevezetésére” című 
pályázati kiíráson az Új Széchenyi 
Terv keretében.

A pályázat „A” komponense az 
új típusú szakképzés egy tanévvel 
korábbi bevezetését támogatja. A 
2013/14. tanévi kötelező bevezetés 
előkészítését vállaló, innovációra 
kész szakképző intézmények része-
sülhettek a támogatásból, a törvény 
bevezetéséből adódó új feladatok 
magas színvonalú teljesítése, a fej-
lesztések elindítása, a korszerű kép-
zési struktúra mielőbbi stabilizálása 
és a megújult képzési tartalmak ha-
tékony terjesztése érdekében.

A több mint 24 millió forintos 
összköltségvetésű projekt kereté-
ben az iskola már 2012/13. tanévtől 
vállalta a 9. évfolyamon az új típu-
sú szakképzés bevezetését szakács, 
hegesztő, valamint festő, mázoló, 
tapétázó szakmákban. Az új típusú 
szakképzés bevezetésével együtt az 
iskola arra vállalt kötelezettséget, 
hogy a képzés során elsők között 
alkalmazza az előírás szerinti, szak-
képesítésekre vonatkozó szakmai és 
vizsgakövetelményeket, továbbá a 
szakképzési tantervi ajánlást, illetve 
az ajánlás alapján elkészített helyi 
tantervet. 

A projekt legfontosabb tartalmi 
elemei:
•  Munkacsoportok  kialakítása  és 

működtetése az új típusú szakkép-
zés közismereti és szakmai tartal-
mának fejlesztése és hatékony taní-
tási-tanulási technikákat támogató 
módszertanok kidolgozása érdeké-
ben. 
•  Jó  gyakorlatok,  bemutatása,  át-

adása a partner szervezetek és in-
tézmények számára.
•  Szakmai-módszertani  tovább-

képzések, szaktanácsadói szolgálta-
tások igénybevétele pedagógusaink 
részére.
•  Tanulmányi  célú  kirándulások 

szervezése tanulóink számára.
•  Pályaválasztási  rendezvények 

szervezése.
• A projekt befejezésekor komplex 

tájékoztató kiadvány elkészítése.
• Szemléltető eszközök, taneszkö-

zök beszerzése.

Iskolánkról és a fejlesztéseinkről 
bővebb információt a www.valyi.
szltiszk.hu oldalon olvashatnak.

Kapcsolat: 
Kissné Herczeg Anikó igazgató
7090 Tamási, Deák F. u. 6-8.
74/471-127
kissneh@valyi.szltiszk.hu

Gárdonyi emlékév
Az iskolai könyvtár rendezésé-
ben február-március hónapban 
több rendezvény, verseny zaj-
lott a Gárdonyi Géza emlékévhez 
kapcsolódva. Az író, költő, poli-
hisztor ugyanis 2013. augusztus 
3-án lenne 150 éves.

Február 7-én minden felső ta-
gozatos diák emlékműsort hallga-
tott meg Gárdonyi Géza életéről, 
munkásságáról az iskolarádión 
keresztül. A műsorban Kárász 
Gergő, Jung Domonkos 5. b osz-
tályos, Nagy Cintia, Balogh Nóra 
és Marcsik Dominika 5. c osztá-
lyos tanulók szerepeltek. A délelőtt 
folyamán megnyílt az íróról szóló 
kiállítás is a C épület hídján, mely 
részletesebben mutatta be az író 
életét, munkásságát. Minden tanu-
ló megtekinthette, de első sorban a 
6. évfolyamosoknak nyújtott infor-
mációkat tanulmányaikhoz. Mivel 
Gárdonyi Egri csillagok című műve 
a 6. osztályosok részére kötelező ol-
vasmány, ezért számukra „Egriek! 
Vitézek, végeknek tüköri.” elne-
vezéssel háromfordulós levelezős 
vetélkedőt hirdetett a könyvtár. A 
feladatlapok megoldásához is segít-
séget nyújtott a kiállított anyag. A 
négy hétig másfél hónapig tartóver-
senyben legjobban az alábbi három 

csapat dolgozott, szorgalmukért 
oklevél, értékes ajándék volt a juta-
lom. Minden részt vevő emléklapot 
kapott. 

I. hely: Bornemissza csapat: Gősi 
Virág, Kárász Gergő, Szabó Brigit-
ta 6. b

II. hely: Balogh Evelin, Kelemen 
Nikolett, Rauch Bettina 6. a

III. hely: Kvell Erik, Szabó Szi-
lárd, Boruzs Demeter 6. a 

A művészi hajlamúak is kivehet-
ték a részüket a megemlékezésből, 
illusztrációkat készíthettek a re-
gényhez, választható technikával. A 
legszebb műveket szintén a hídon 
lehetett megnézni. 

Négy alkotás készítője kapott 
munkájáért oklevelet, jutalmat: 
Vadinszky Veronika 6. b, Boruzs 
Demeter, Máthé Dániel 6. a, és Pa-
lotai Dóra 6. c osztályos tanulók. 

Csécsi Tiborné könyvtáros

Nemzetközi Kenguru Matematika verseny
Iskolánkból 84 tanuló vett részt 
ezen a versenyen, alsós 55 fő, fel-
sős 29 fő. Helyezéseket tekintve 
az első 30 helyezett közé a külön-
böző évfolyamokon 23 fő jutott, 
ami nagyon jó teljesítmény. 

Legjobb megyei helyezéseink:
 2. évfolyam: Varga Balázs  megyei 

5. hely.
3. évfolyam: Fazekas Szilárd me-

gyei 4. hely.
4. évfolyam:  Végh Emese Nap-

sugár megyei 10. hely, Gácsi Zalán 
megyei 14. hely, Tóth Gergő Péter 
megyei 14. hely.

5. évfolyam: Mayer Boglárka me-
gyei 8. hely.

6. évfolyam: Kárász Gergő megyei 
3. hely, Csuta Félix megyei 15. hely,

Lanczki Enikő megyei 16. hely.

7. évfolyam: Almási Janka megyei 
13. hely, Balázs Dominik megyei 
15. hely.

8. évfolyam Tóth Eszter me-
gyei 2. hely,  Bérdi Dorottya megyei 
15. hely.

Felkészítő ne-
velők:

2. évfolyamon 
Violáné Vörös 
Erika, 3. évfo-
lyamon Rőth 
Rita, 4. évfo-
lyamon Pappné 
Lentner Lilla, 
Balogh Istvánné, 
5. évfolyamon 
Lanczki Gusz-
táv, 6. évfolya-
mon Molnár 
György, 7. évfo-

lyamon Miskolczi Zoltán, 8. évfo-
lyamon Hanák Lászlóné.

 Gratulálunk a tanulóknak és fel-
készítőiknek az elért eredménye-
kért.

Hanák Lászlóné    mk.vez.

JAMA területi matematikaverseny 
Dombóvár

 A tamási TONIEPSZ  Würtz  Ádám  Általános  Iskolából 15 tanulónk 
versenyzett áprilisban ezen a matematikaversenyen Dombóváron.

Tanítványaink szép sikereket értek el, több évfolyamon  nem is találtak 
legyőzőre, és első helyen végeztek. Öt  tanulónkat hívták be az eredmény-
hirdetésre.

Eredményeink:
5.évfolyam: 1. helyezett: Mayer Boglárka 5. b Felkészítő tanára: Lanczki 

Gusztáv.
7. évfolyam:   1. helyezett: Almási Janka   7.b Felkészítő  tanára:  Mis-

kolczi Zoltán. 3. helyezett: Keppel Zita 7.b Felkészítő tanára: Miskolczi 
Zoltán.

8. évfolyam: 1. helyezett: Tóth Eszter  8. b Felkészítő  tanára:  Hanák 
Lászlóné. 3. helyezett : Gonda Zsófia  8.b Felkészítő  tanára:  Hanák Lász-
lóné. Gratulálunk!

Hanák Lászlóné mk. vez.

Kicsik és nagyok futottak az óvodáért
A közös célért való megmozdulás 
bevételét az óvoda környezeté-
nek megszépítésére fordítják.

Az időjárás is mellénk állt azon a 
kedd délutánon, amikor összegyűl-
tünk az óvoda támogatása céljából 
- mondta Fülekiné Guzslován Edit, 
az óvoda vezetője. - Megtiszteltek 
jelenlétükkel bennünket a szülők, 
nagyszülők, meghívott vendégek, 
egyesületek és természetesen sok-

sok gyermek. Rövid bevezető után 
Lakatos Sándor, városunk egyik al-
polgármestere nyitotta meg a ren-

dezvényünket. A gyermekek 
nagy örömére mindegyikük 
felengedhetett egy lufit a le-
vegőbe, majd indulhatott a 
tömeg. A városlakók is meg-
tekinthették az összefogást 
jelképező óvodai eseményt, 
hiszen rendőri felvezetéssel 
lehetőségünk volt a főúton 
futni. Jó példa ez a közös 
célért való megmozdulás az 
óvodás gyermeknek, hiszen 
az „Ő életük olyan, mint egy 

papírlap, minden arra járó, nyomot 
hagy rajta”!

A rendezvény bevételét az óvoda 
környezetének szépítésére fordít-
juk, köszönjük    mindenkinek a 
támogatást, és a sok-sok segítséget 
a gyermekek nevében is!

Teleki Pál idézete a legjobb pél-

da arra, hogy 100 évvel ezelőtt is 
ugyanezekkel a problémákkal kel-
lett megküzdeni: „Találékonyság-
gal, erős akarattal, összefogással és 
sok szeretettel gyakran lehet segí-
teni ott, ahol az anyagiak hiányza-
nak.”

Tamási Aranyerdő Óvoda 
vezetősége és SZMK tagok

XXIV.ZRÍNYI ILONA ORSZÁ-
GOS  MATEMATIKAVERSENY

Legnépszerűbb matematika-
versenyek egyike. Rövid idő van 
a feladatok megoldására, gyor-
san, jól, logikusan kell a tanu-
lóknak dolgozniuk. A felkészülés 
sok plusz munkát, gyakorlást 
igényel gyerektől, pedagógustól 
ahhoz, hogy jó eredményeket ér-
jenek a sok jó  tanuló között. 

Tolna megyéből 1137 gyerek 
vett ezen a versenyen részt, a mi 
iskolánkból  79 fő.

A  megyében legjobb ered-
ményt elért 10 tanulót adott 
évfolyamokon, meghívják az ün-
nepélyes díjkiosztóra   Bonyhád-
ra. Iskolánk  hat tanulója került 
matematikából ebben a tanévben 
a megye legjobbjai közé.

Egyéni eredmények: megyei                        
6. hely Kárász Gergő 6.b Felké-

szítő:  Molnár György
6. hely Nováky Csilla 5.a     Fel-

készítő: Molnár György
6. hely Gonda Zsófia 8. b   Fel-

készítő:  Hanák Lászlóné
8.hely Gácsi Zalán 4.b   

Felkészítő:Pappné Lentner Lilla
10. hely Tóth Gergő 4. c    Fel-

készítő: Balogh Istvánné 
10. hely Lanczki Enikő 6.c      

Felkészítő:  Molnár György 
Csapatban: megyei 2. hely   

6. osztály  Kárász Gergő 6.b,   
Lanczki Enikő 6.c , Tilesh Bá-
lint 6.a

3. hely 8. osztály  Gonda Zsófia 
8.b, Sere Márta 8.c, Tóth Eszter 
8. b

3.hely 4. osztály Gácsi Zalán   
4. b, Tóth Gergő 4. c, Gálosi 
Csanád  4.b    

5. hely 3. és 5. évfolyam
8. hely 7. évfolyam.
 Iskolák közötti versenyben:  

megyei 2. hely TONIEPSZ 
WÜRTZ TAMÁSI.

  Díjazott pedagógusunk ebben 
az évben: Molnár György.
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Az értékteremtés eszméje
Erkölcsi nevelés a középfokú erdészképzésben

A rendezvényt az Országos Erdé-
szeti Egyesület Tamási Helyi Cso-
portja és a Gyulaj Erdészeti és Va-
dászati Zrt. közösen szervezték.

Az erdész szakmát mélyen áthat-
ja a hosszútávon való gondolkodás 
és értékteremtés eszméje. Ezek 
elsajátítása nélkül nem lehet iga-
zi szakember egy erdészből sem. 
Viszont aki ezeket magáénak tud-
hatja és szakmai tudását véget nem 
érő módon csiszolja, nagy eséllyel 
lép be az elismert és kiváló szak-
emberek hosszú sorába. Valahogy 
így lehetne talán azt a fél évszáza-
dos tanári, szakmai és emberi tel-
jesítmény summáját megadni és a 
mögöttes motivációt feltárni, amit 
Dr. Firbás Oszkár tanár úr és a mai 
nevén NyME Roth Gyula Gyakor-
ló Szakközépiskola és Kollégium 
legendás soproni tanári kara vallott 
hosszú évtizedeken át. Az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület Tamási 
Helyi Csoportjának és a Gyulaj 
Zrt. meghívására érkezett Firbás 
Tanár úr a Tamási Város Műve-
lődési Központjába. Az élvezetes, 
humorban gazdag előadása az elkö-
telezett szakmai munkának, emberi 
tartásnak és az elnyomó hatalom 
elleni csendes fellépésnek ugyanúgy 
mementót állított, mint egészséges 

és helyes tanár-diák viszonynak és 
a száraz ismeretanyag átadásán túl-
mutató erkölcsi és életre felkészítő 
nevelésnek, irányított tanulásnak 
is. A hallgatóság élvezettel hallgat-
ta a néha fél évszázados történetek 
ízes humorát, tanulságait, az akko-
ri erkölcsöt és emberi értékeket és 
társadalmi képet leromboló káros 
ideológia alatti élet hangulatát és 
szakmai eredményekbe és feddhe-
tetlenségbe menekülő, emberi mél-
tóságukat megtörni nem engedő 
tanári kar és diákok mindennapjait, 
és az elért eredményeket, melyek 
felsorolását és személyes történe-
teket talán csak egy könyv lenne 
képes jól összefoglalni. Az idén 128 
éves erdészeti szakközépiskola er-
délyi ősétől indulva több állomáson 
(Tata és Esztergom) keresztül végül 
Sopronban kapott helyet 1950-ben. 
Kezdeti nehézségek és a történelem 
viharai mellett egy olyan középfo-
kú erdészképzést sikerült a tanári 
karnak meghonosítani, melynek 
nemzetközi híre lett eredményei 
alapján. Az iskola jó hírnevét nem-
csak az olyan élő tanár és szakmai 
legendák, mint „Oszi bácsi” öreg-
bítik, hanem a soproni iskolából 
kikerült szakemberek ezrei és az 
általuk kezelt kiváló erdők és vad-
állomány sokasága is. Hogy ezek az 

eredmények ne csak egy múltbeli és 
talán jelenkori történet, hanem egy 
hosszú távú, jövőbe mutató törté-
net lehessen sok olyan nagyszerű 
tanárra és szakemberre van szüksé-
ge a szakmának - aki, mint Firbás 
tanár úr is – a svájci Jean Piaget 
híres pszichológus vallott: egy jó ta-
nár olyan, mint a fáklya. Lángjával 
képes meggyújtani a kis tanoncok 
tudásmécseseit, hogy azok aztán 
növekedve a jövő fáklyái fejlődjenek 
tudásukban és erkölcsi tartásukban, 
továbbadva a lángot a következő 
generációk szakadatlan sorának. 
Köszönjük a nagyszerű és élvezetes 
előadást, és további jó egészséget 
kívánunk Tanár Úr!

Kovács Tamás

Így alszotok ti…
avagy a Tamási Kistérség 
tinédzsereinek alvásminősége és 
alvási szokásai

Mint az ismert alvás nélkül nem 
létezhetünk, sőt életünk egyhar-
madát alvással töltjük. Oly annyira 
fontos része életünknek, hogy meg-
vonása akár halálhoz is vezethet. A 
felgyorsuló életritmus következté-
ben egyre gyakoribb, hogy az em-
berek az alvásból vonják el az időt. 
Részben ennek is köszönhető, hogy 
az elmúlt évszázadhoz képest az 

emberek átlagos alvásmennyisége 
25%-kal csökkent, mely persze nem 
jelenti azt, hogy az alvásigény is vele 
rövidült.

Alvásra szükségünk van. Ugyan-
akkor egyáltalán nem mindegy, 
hogy hogyan és mennyit alszunk. 
Sajnos a legtöbb egyén nincs tisztá-
ban azzal, hogy mennyire fontos az 
elegendő, jó minőségű alvás. Ezzel 
kapcsolatban még külföldön is na-
gyon kevés kutatás áll rendelkezés-
re, mely különösen igaz hazánkra is. 
Magyarországon eddig, a szubjektív 
alvásminőség vizsgálatára irányuló 
vizsgálat még nem történt, így e té-
mát elsőként érintettem.

Az adatgyűjtés a Tamási Kistér-
ség négy középiskolájának (Tamá-
si Oktatási és Nevelési Intézmény 
Béri Balogh Ádám Gimnáziuma, 
Szent László Egységes Oktatási 
Intézmény Vályi Péter Szakkö-
zép-és Szakmunkás Iskolája, Tol-
nai Lajos Német Nemzetiségi és 
Kéttannyelvű Gimnázium és a Vak 
Bottyán Gimnázium) harmadik 

osztályos tanulóinak körében, kér-
dőív segítségével történt, melyhez 
nagy segítséget jelentettek az is-
kolák vezetői és az osztályfőnökök. 
(ezúton is köszönet érte).

A vizsgálatban 244 diák válasza 
került kiértékelésre, akik 57%-a fiú, 
43%-a lány volt.

A válaszadók több mint fele 
(58%) 8 óránál kevesebbet aludt 
hétköznapokon, 15%-uk hétvégén 
sem aludt 8 órát, hétvégén minden 
negyedik diák éjfél után feküdt le.

A tanulók átlagosan 7 óra 49 

percet aludtak, ami hétvégén 1 és 
háromnegyed órával több volt. Jel-
lemzően 22 óra13 perckor feküdtek 
le, mely hétvégén másfél órával ké-
sőbbre tolódott. Hétköznap 57%-
uk ébresztőórára, hétvégén a leg-
többen maguktól ébredtek fel.

A válaszadók ötöde ítélte zajos-
nak hálószobáját éjszaka. Számukra 
átlagosan 10 perccel hosszabb időt 
vett igénybe az elalvás és körükben 
az éjjeli alvásmennyiségük is csök-
kent.

Érdekes módon a kollégiumban 
lakás (válaszadók 14%-a) és a le-
fekvési idő szülők általi meghatá-
rozása pozitív hatást gyakorolt a 
gyerekek alvására. Ők korábban fe-
küdtek, így közel egy órával többet 
aludtak és alvásminőségük is jobb 
volt, mint társaiké.

(Folytatás a következő számban)
Kárpáti Virág

közegészségügyi felügyelő
Tolna Megyei Kormányhivatal

Dombóvári Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézet

Fújd fel dudás a dudádat!
Nem bánta meg, aki május 25-én, 
szombaton délelőtt ellátogatott 
gyermekével a könyvtárba. 

Az értényi és a tamási óvodások-
nak szervezett program vendége a 
Kákics együttes volt, akik népme-
sékkel, népzenével szórakoztatták a 
közönséget. Régi paraszti hangsze-
rek (duda, tekerőlant, tilinka stb.) is 
megszólaltak  az előadáson, a mű-
sor végére pedig olyan fergeteges 
jó hangulat kerekedett, hogy min-
denki táncra perdült, együtt ropta 
apraja-nagyja. 

A rendezvény a 
TÁMOP-3-2-13-12/1-2012-0302 

Együtt a tudásért pályázat Olvasó-
manók projekt keretében valósult 

meg.

Gyalogos túra Grábócra
Május 11-én ismét útra kelt a 
Városi Művelődési Központ ter-
mészetjáró csoportja. A túrát 
megelőző éjszakai vihar néhány 
társunkat elriasztotta, hogy a 
csapattal tartsanak, de akik bát-
ran belevágtak, nem félve az 
esőtől, igazán remek túrázó idő-
ben tölthették a napot.

Bonyhádról indultunk a kék + tu-
rista jelzésen. A bonyhádi szőlők 
mellett elhaladva a Rongyi tanyák 
előtt értünk a földútra, ami a kiadós 
éjszakai eső miatt jól fölázott. Így 
az járt jól, aki túrabakancs helyett 
gumicsizmát húzott. Gyönyörű 
akácerdő mellett vezetett az út. Az 
illat és a táj szépsége feledtette a ne-
hezebb tereppel járó nehézségeket.

Grábócra pont délben érkeztünk. 

A falucska nagyon szépen rendezett 
terén találtunk fedett asztalokat, pa-
dokat, ahol elköltöttük ebédünket.

Egy órakor vártak bennünket a 
szerb ortodox templom és kolostor-
nál. Megcsodáltuk a szépen felújí-

tott templo-
mot. Grábóc 
ortodox bú-
csújáróhely. 
Mivel elég 
sok időnk 
volt a busz 
indulásá ig 
és Bonyhá-
don is kellet 
volna várni 
a csatlako-
zásra, úgy 
döntött a 
t á r s a s á g , 

hogy visszafele is gyalogolunk, de a 
könnyebben járható műúton.

Mindenkit szeretettel várok a kö-
vetkező túrára június 22-én. A pak-
si Ürge-mező tanösvényt járjuk be.

Haás Mária

Születésnapját ünnepelte 
a Tamási Termálfürdő

Május 11-én, szombaton egész napos programokkal várták az érdek-
lődőket, vendégeket a Tamási Termálfürdőben. - Bár az időjárás nem 
volt túl kegyes hozzánk, mégis sikeres és vidám napként éltük meg a 
múlt hét szombatot - mondta Róth Zoltán, fürdővezető. 

- Délelőtt 10 órakor Ribányi József, polgármeter nyitotta meg a rendez-
vényünket, a Pántlika néptánccsoport közreműködésével. Színes progra-
mokkal vártuk a vendégeket egész nap: a gyerekeknek légvárral készül-
tünk, nagyon élvezték és rengeteget ugráltak rajta. A logikai és ügyességi 
játékok is népszerűek voltak, sok hasznos információt tudtunk meg az 
Európai Unióról, a különböző törvényekről, valamint az EU-s országok 
szokásairól, gasztronómiájáról. Egész napos egészség felmérést biztosítot-
tunk a Vöröskereszt helyi szervezetének segítségével, és volt henna festés 
is, melyet gyerekek és felnőttek egyaránt élveztek. 

A napot helyi és környéki rock - és popzenekarok koncertjei zárták. 
Fellépett a B&D Akusztik Band, a Hamuban sült pogácsa, a Verona, a 
StoneRange és az Analfabeat.

- A nap folyamán megnyitottuk a Fürdőmúzeumot, azokból a fényké-
pekből, melyeket helyi lakosok bocsájtottak rendelkezésünkre. Köszönjük 
ezeket a felajánlásokat, és továbbra is kérjük Önöket, ha bármilyen em-
léktárgyuk, történetük, fotójuk van a fürdőről, juttassák el hozzánk, hogy 
gazdagíthassák kiállításunkat!
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Kórustalálkozó
Pro Cultura Humana Kórus

A paksi Művelődési Ház adott 
helyet a XIII. Liszt Ferenc kórus-
találkozónak, ahova meghívták 
a Pro Cultura Humana kórust is. 
Színvonalas előadásoknak lehet-
tünk tanúi. Felemelő volt egy-
mást hallgatni, tapssal kifejezni 
a tetszésünket. Büszkén fogad-
tuk mi is a dicséreteket, az elis-
merő szavakat.

Szakmai zsűri figyelte és értékelte 
a fellépő kórusok teljesítményét. Jó 
volt úgy hazajönni, hogy nekik is 
tetszett az előadásunk. Örültünk, 
hogy a több hónapos gyakorlás 
meghozta gyümölcsét és további 

erőt ad arra, hogy az előttünk álló 
kihívásoknak meg tudjunk felelni.

Ezt a teljesítményt kórusunk ve-
zetője –Doffkayné Kalász Andrea 

– nélkül nem tudtuk volna elérni. 
Köszönjük áldozatos munkáját.

Szantner Jánosné

Újabb Gyugyi-
adomány

 Mint arról Olvasóink már korábban értesültek, a tamási származású, 
az USA-ban élő Gyugyi László, városunk díszpolgára a páratlan érté-
kű Zsolnay-porcelán gyűjteményét Pécsnek adományozta. 

A tárlat kivételesen szép anyaga a Zsolnay Negyedben, a Zsolnay Arany-
kora kiállításon tekinthető meg. A kerámiák 27-én újabb remekművel, egy 
padlóvázával gazdagodtak Gyugyi László jóvoltából. Az 1889-ben készült, 
s 6 millió forintot érő műtárgy igazi családi alkotás eredménye: alakját 
Sikorski Tádé, a díszítését Zsolnay Júlia tervezte. 

ÖJ

Gyulaji Vérebverseny
A Magyar Véreb Egylet szerve-
zésében, 2013. május 25-én, a 
Gyulaj Erdészeti és Vadászati 
Zrt. Tamási Erdészetének terüle-
tén került megrendezésre az Or-
szágos Nehezített Mesterséges 
Vércsapa verseny, elővizsga és 
tenyészszemle. A megmérette-
tésre az ország távoli pontjairól 
érkeztek a résztvevők és az ér-
deklődők, összesen nyolc ver-
senyző véreb, három elővizsgázó 
és két tenyészszemlén bemu-
tatkozó véreb és vezetői vettek 
részt.

Az előző délutánon, a versenybí-
rók által „lefektetett” mesterséges 
csapák, 2,5 dl vérrel és csapacipőbe 
rögzíthető szarvascsülök haszná-
latával készültek. Így imitálva egy 
sérült vad maga után hagyott beteg 
nyomát és szagát. A sebzett vadak 
felkutatására kitenyésztett vérebek 
számára egyenlő feltételeket biz-
tosítva, egyforma hosszúságú - 1 
km-es - munkák álltak a rendelke-
zésükre. Egy-egy csapán öt darab 
számozott kártya került elhelye-
zésre, amelyek összegyűjtése plusz 
pontokat jelentett a versenyzők szá-
mára, ezzel igazolva a véreb mun-
kájának pontosságát. Az éjszakai 
eső némileg csökkentette az ered-
ményes munka esélyeit, azonban az 
igazi kihívást a csapa kidolgozása 

során felzavart dámok és vaddisz-
nók jelentették. Az eredmények 
alakulása is mutatja a nehezített kö-
rülményeket, hiszen mindössze két 
véreb és vezetőik végeztek értékel-
hető munkát.

A versenyen I. helyezést ért el 
Szigeti János, Ricsika-Erdei Alíz 
nevű hannoveri vérebével, míg II. 
helyezést ért el Bódi Péter Eperjesi 
Betyár Aramis nevű hannoveri vér-
ebével.

Bogdán Lajos a Blood Hann Bay 
Emma nevű bajor hegyi vérebével, 
az ötödik csapaigazító jel felvétele 
után (amely rajtuk kívül senkinek 
sem sikerült), a „cél” előtt magaso-
dó domboldalt nem tudta leküz-
deni, egy bokasérülés miatt. Így a 
győzelem esélye elszállt a véreb és 

vezetője számára, mivel a szabályok 
szerint mindkettőjüknek célba kell 
érniük. A kutya hűségesen őrizte 
sérült gazdáját. Az eredményhirde-
téskor egy különdíjjal jutalmazták 
őket a bírók.

Sikeres elővizsgázók:
Klinkó Nándor - Ricsika Erdei 

Apacs (hannoveri véreb)
Nyhuis Christian - Ricsika Erdei 

Adél (hannoveri véreb)
Tenyésztésre javasolt minősítést 

szerzett:
Bartha Ferenc - Rábaparti Vadász 

Nency (hannoveri véreb)
Takács Árpád - Rábaparti Vadász 

Kroni (hannoveri véreb)
Király Attila körzetfelelős, 

vezetőbíró
Fotó: Dr. Buzgó Józsefné

Diákmenü
Az Ön gyermeke hol étkezik a nyáron?

 A nyári szünet a diákok számára 
gondtalan vakációt, de a dolgo-
zó, a nagymamától távol lakó 
szülők számára „gond hegye-
ket” jelent. Hol, kivel és mivel 
tölti majd napjait? Hol és mit fog 
enni a csemete?  Az anyáknak a 
napi főzés sok idejüket elrabolja, 
a kész étel megmelegítése pe-
dig további frász, mert állandó 
rettegés, hogy a gyermeknek 
gáztűzhelyt kell használni vagy 
a mikroban véletlenül benne ma-
rad a villa. Horgos István mes-
terszakács, vállalkozó e sok csa-
ládot foglalkoztató gondra ajánl 
megoldást, receptet.

 –  Az év során is sok diák jár 
hozzánk étkezni a polgármeste-
ri hivatal konyhájára. A velük és a 
szüleikkel folytatott beszélgetések 
kapcsán vetődött fel a nyári diák-
menü megszületése. A szünetben 
naponta két menüből választhat-
nak, amelyet helyben elfogyaszt-
hatnak, s ekkor mosogatniuk sem 

kell, vagy ha gondolják, akkor ét-
hordóban elvihetik. A menük ösz-
szeállításánál igyekszünk majd a 
gyerekek kívánságait is teljesíteni, 
de természetesen az egészséges 
táplálkozási szempontokat is figye-
lembe vesszük. Így menüből meg-
tudható lesz az adott étel kalória-, 
fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalma 
is. Az eddigi tapasztalataink kedve-
zőek, nemcsak finomak az ételeink, 
de a nálunk étkezőkre oda is figye-
lünk, „nem hagynak maradékot”, 
így a szülő sem fizet feleslegesen. 
Sőt több családnál kedvenc lett a 
konyhánkon készült étel, amelynek 
a receptjét is megadjuk. 

Úgy gondoljuk, hogy több háztar-
tás gondját megoldjuk, ha nálunk 
étkezik a vakáción lévő tanuló. Az 
érdeklődőknek bővebb felvilágosí-
tást a konyhánkon adunk, de figyel-
jék az ezzel kapcsolatos hirdetése-
inket, s természetesen az aktuális 
napi és heti menüajánlatunkat is! 

ÖJ

Nyújts segítő kezet!
Az esélyegyenlőség napját má-
jus 5-én tartják, a tamási Látás-
sérültek Esélyegyenlőségéért 
Egyesület tagjai ez alkalomból az 
egyesület tagjaival és az érdeklő-
dőkkel a művelődési központban 
gyűltek össze. 

Ehhez az alkalomhoz kapcsoló-
dóan az egyesület „Nyújts segítő ke-
zet címmel” történetírói pályázatot 
hirdetett. Gyönyörű és megható pá-
lyaművek érkeztek általános iskolás 
diákok tollaiból, akik azt próbálták 
meg papírra vetni, hogy számuk-
ra mit is jelent az esélyegyenlőség. 
A munkákat a könyvtár dolgozói 
értékelték. – Meglepetés volt szá-
munkra, hogy ilyen sok fogalma-
zás érkezett a felhívásra – mondta 

Eckert Lívia, gyermek könyvtáros. 
– Néha könnyes szemmel olvastam 
végig ezeket a pályaműveket, hiszen 
nagyon meghatóak voltak. Nem 
hittem volna, hogy ezek a gyerekek 
ennyire fogékonyak és érzékenyek 
erre a problémára. Úgy tűnik, hogy 
fiatal koruk ellenére igenis figyelnek 
a körülöttük élő emberekre, és tud-
ják azt is, hogy kötelességük segíte-
ni az idősebbnek, a gyengébbnek, 
a fogyatékkal élőnek. Voltak, akik 
általánosságban írtak a fogyatékkal 
élő emberekről, és akadtak olyanok 
is, akik személyes élményeiket me-
sélték el. Nagyszerű élmény volt ol-
vasni őket.

A történetírói pályázat első helye-
zettje Torma Sára Panka lett, aki a 
Béri Balogh Ádám Gimnázium 6.a 

osztályos tanulója. A második he-
lyen Nagy Sára és Lanczki Enikő 
végeztek, akik a Würtz Ádám Ál-
talános Iskola diákjai. A harmadik 
helyet Kóczán Zsófia, a negyedik 
helyet pedig Genye Gabriella sze-
rezte meg, mindketten a gimnázi-
um tanulói.   

Az első négy pályaművet felolvas-
ták a rendezvényen, azonban a töb-
bire már nem maradt idő. Érdemes 
viszont megismerni őket, hiszen 
valóban megható, tanulságos, érté-
kes munkák születtek – gyerekek 
tollaiból. A pályaműveket a www.
infotamasi.hu oldalon a További-
ak menüpont alatt található Olva-
sósarokra kattintva érik el, ahova 
minden nap felkerül egy-egy újabb 
történet. 

Tamásiban koncertezett az  
Alma zenekar

A telt házas előadáson játékos, vi-
dám és felhőtlen szórakozással vará-
zsolták el kis rajongóikat Tamásiban 
koncertezett az Alma zenekar.

A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0302” 
Együtt a tudásért” projekt Olvasóma-
nók havi szakkörének keretében lát-
hatták vendégül az Alma együttest a 
Könnyü László Városi Könyvtárban, akik az értényi és a tamási óvodások 
számára adtak koncertet. Az együttes nagy népszerűsége miatt azonban a 
szervezők a koncertet nyilvánossá tették, hogy minden környékbeli kisgye-
rek találkozhasson kedvencével. A helyszűke miatt a művelődési házban 
fogadták az előadásra érkező gyereksereget és kísérőiket. A zenészek nem 
okoztak csalódást, a teltházas előadáson játékos, vidám és felhőtlen szóra-
kozással varázsolták el kis rajongóikat.
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Kerékpársport
Májusban is szinte minden hét-
végére jutott kerékpáros ese-
mény a Tamási MTB Sport Club 
számára. 

A hónapot egy 120 km-es, ka-
landos Balatoni kerékpártúrával 
kezdtük május 1-jén, Tamási-
Tab-Kereki-Szántód-Siófok-
Ádánd-Felsőnyék-Tamási út-
vonalon. Május 11-én a Tamási 
Kerékpáros Alapítvánnyal közös 
szervezésben megtartottuk a Ta-
mási Kupa gyermek kerékpár-
verseny 2. fordulóját a Parkerdő-
ben, ahol szép számmal vettek 
részt a helyi ovisok és iskolások, 
és gyűjtötték a pontokat a fődíj 
MTB kerékpárért, mely a 6 fordu-
lós sorozat fődíja. Másnap, május 
12-én Várgesztesre utaztunk, ahol 
országos MTB ranglistaversenyen 
vettünk részt. Ezúttal az időjárással 
is meg kellett küzdeni, hiszen a fu-
tamok nagy része esőben zajlott, a 
szétázott, sáros pálya pedig további 
nehézségeket okozott a verseny-
zőknek. Mindezek ellenére kiváló 
eredmények születtek: Deák Ádám 
3., Barkóczi Archibald 5., Szedeli 
Krisztián 2., Csóka Patrik 5., Kecs-
kés Dominik 1., Szedeli Viktor 2. 
helyezést ért el. 

A következő eseményünk május 
24-én volt, egy laza kerékpártú-

rát szerveztünk Tamási környékén 
Tamási-Regöly-Belecska-Tamási 
útvonalon, melyet LEADER pá-
lyázati támogatásból valósítottunk 
meg. 

Május 26-án Szilvásváradon 
MTB Maratonon vettünk részt. 
Az időjárással itt sem volt sze-
rencsénk, az eső és sár mellett 4-6 
fokos hőmérsékletben kellett ver-
senyeznünk. Itt is bíztató eredmé-
nyek születtek: Csóka Patrik (U13) 
a gyermek versenyen 3. helyezést 
ért el, a maraton 33 km-es távján 
Szedeli Krisztián (U13) 4., Kecskés 
Dominik (U15) 5., Szedeli Viktor 
(U15) 8., Barkóczi Archibald (U17) 
19. helyen ért célba. A 64 km-es tá-
von Deák Ádám (U19) 6. helyezést 
ért el.

Május 31-én egyesületünk a 
szakályi iskolai gyermeknapon mű-
ködött közre kerékpáros ügyességi 

verseny szervezésével, a pálya ki-
alakításhoz az eszközöket a Tamási 
Rendőrkapitányság, a díjazáshoz az 
érmeket a Tamási Kerékpáros Ala-
pítvány biztosította. Az eseményt 

tovább színesítette Tölösi Roland 
triál kerékpáros bemutatója, mely 
nagy sikert aratott a gyerekek kö-
rében.

Június 2-án az eplényi sípálya 
környezetében megrendezett 
MTB magyar kupa versenyen 
vettünk részt. Az utánpótlás 
versenyzőink itt is szépen szere-
peltek: az U13 korcsoport népes 
mezőnyében Szedeli Krisztián 
nagyszerű versenyzéssel 2. helyen 

futott be, Csóka Patrik 17. helye-
zést ért el. U15 korcsoportban igen 
kemény pályán Kecskés Dominik a 
7. Szedeli Viktor a 10., Deák Ervin 
a 12. helyet szerezte meg. Amatőr 
junior férfi korcsoportban Deák 
Ádám pár másodperccel csúszott 
le a dobogós helyezésről, 4. lett, 
Barkóczi Archibald pedig 7. helyen 
érkezett.

További beszámolókat, képe-
ket, versenykiírásokat, túra aján-
lókat, információkat a www.
tamasikerekparsport.hu oldalon 
találhatnak az érdeklődők. Min-
denkit szeretettel várunk rendezvé-
nyeinken!

Tamási MTB Sport Club

Kosárlabda
Május 25-én rendezték meg Tamásiban a Dombóvári Kosársuli Torna 
2013 első fordulóját.

A tornán Bonyhád, Dombóvár és Tamási csapatai vettek részt, mindhá-
rom egyesület két korosztállyal képviseltette magát. - A torna célja, hogy 
azoknak a fiatal kosárpalántáknak adjunk minél több játéklehetőséget, 
akik még a kezdő korcsoportba tartoznak – mondta Cseresznyés Balázs, 
a Tamási Dámocskák edzője. – A torna három fordulós, a záró fordulót 
Dombóváron bonyolítják le, ahol minden csapat díjazásban részesül, és kü-
löndíjakat is kiosztanak a szervezők.

A nagy számban kilátogató nézők változatos mérkőzéseken szurkolhat-
tak a gyerekeknek szombaton. Küzdelemből nem volt hiány, volt olyan 
mérkőzés, amely végig szoros, fej-fej melletti eredményt hozott, és volt 
mérkőzés, amely nagy különbséggel ért véget. A hazai közönséget kiszol-
gálva a Tamási Dámocskák két győzelemmel hálálták meg a biztatást. A 
következő fordulóra június 2-án, Bonyhádon kerül sor. 

Labdarúgás
Ezüstérem a Telekom Kispályás 

Labdarúgó Diákolimpián
Május 25-26-án Gyulán, a Tele-
kom Kispályás Labdarúgó Diák-
olimpia V-VI. korcsoportjának 
országos döntőjében ezüstérmet 
szerzett a Szent László TISZK 
Vályi Tagintézményének focicsa-
pata. 

 – A fiúkra a két nap alatt hét mér-
kőzés várt - mesélték a felkészítő 
tanárok, Bán Zoltán és Molnár Gá-
bor. - A hétből négy csoportmérkő-
zés volt (Salgótarján 7-3, Miskolc 
6-4, Győr 4-4, Dunaújváros 4-2) 
szombaton, melyből csoportelső-
ként jutottunk tovább. 

A helyosztókra vasárnap került 
sor. Negyeddöntőben Tatabánya 
(4-2) csapatával mérkőztünk, az 
elődöntőben Karcag (3-1) csapata 
felett diadalmaskodtunk. A döntő-

ben Kaposvár (0-4) csapatával ke-
rültünk össze. 

Összességében a gólarányunk 28 
rúgott és 20 kapott gól. 

Külön öröm volt továbbá a máso-
dik hely megszerzése mellett, hogy 
a torna gólkirálya is a mi csapatunk-

ból került ki, nevezetesen BARA-
NYAI DÁVID (18 góllal).

A hétvége során a srácok nagyot 
küzdve, jó játékkal érték el ezt a 
csodálatos eredményt, a tavalyihoz 
képest két helyet előre lépve. 

Az iskolát méltán képviselték, 
büszkék vagyunk rájuk! Ezúton kö-
szönnénk meg a szülők és a Tamási 
fociegyesület segítségét is!

Súlyemelés
Mol Tehetségtámoga-
tó Program

Borbély Gergő a Tamá-
si Koppány Sportegye-
sület súlyemelője, Sport 
kategóriában beadott pá-
lyázatával eszközvásár-
lásra nyert támogatást az 
Új Európa Alapítvány-
tól. A pályázat keretében 
eszközvásárlásra igényelt 
támogatásból 9 m2 gu-
milapot, füles súlyzót, Adidas súly-
emelő cipőt és versenymezt vásárol-
hat. A 2005-ben induló program a 
10-18 éves ifjú tehetségeket támo-
gatja. A támogatások odaítélésénél 
szempont a korábbi jó eredmény 
hazai és nemzetközi versenye-
ken. Gergő 2008-ban kezdte el az 
edzéseket Bachmann Béla edzőnél, 
fejlődése töretlen volt. 2011-ben 
diákolimpiát és serdülő országos 
bajnokságot, 2012-ben diákolimpi-
át nyert. Az ifjúsági sportoló 2013-
ban tagja lett a sportág Héraklész 
Bajnokprogramos válogatottjának, 
rendszeresen a korosztályos ranglis-
ták élén szerepel. A siófoki Baross 
Gábor Szakiskola tanulója. Az el-
nyert támogatás az eredményesebb 
felkészülését, versenyeztetését segí-
ti. Az idei fő célkitűzés az ifjúsági 
országos bajnokság, de a junior és a 
felnőtt országos bajnokságokon is 
szeretné megmérettetni magát. 

Tatán készül Orsós István ifjúsági 
válogatott súlyemelő

A Tamási Koppány Sportegye-
sület versenyzője május 10-17én 
felkészülési edzőtáborban vett 
részt a  tatai Olimpiai Központ-
ban. Kiváló edzésmunkát végzett, 

melynek eredménye összetettben 9 
kg fejlődés és a lökésben elért 140 
kg. Az edzőtábori munka kezdete 
volt a szeptemberi ifjúsági Európa 
bajnokságra felkészítő nyári tábo-
roknak, melynek folytatása június 
17-én lesz Tatán. Isti tagja a magyar 
ORV csapatnak, a visegrádi orszá-
gok hagyományos versenyét július 
5-7-én rendezik meg a csehországi 
Havirovban.

Területi minősítő Dél-Dunántúli 
Régiós verseny

A Tamási KSE súlyemelő nevelő 
és tehetséggondozó szakosztálya 
május 18-án a Pécsett megrendezett 
Régiós viadalon vett részt. Születtek 
kiváló egyéni eredmények, voltak 
kevésbé örömteli gyakorlatok is, de 
a tamási fiatalok ismét bizonyítot-
ták, hogy tudnak küzdeni ha kell. 
Folytatjuk a felkészülést, tervezünk 
nyári edzőtáborokat a SPORT XXI 
nevelő program támogatásával. Je-
lentkezhetnek azok a 8-12 éves 
fiatalok is, akik nem tagjai még a 
szakosztálynak, de részt vennének 
az általános sportági alapok elsajá-
tításában (atlétikus elemek, ízületi 
flexibilitás).  A sportág tavaly került 
be a SPORT XXI pedagógiai-ne-

velő programba, 
mely új lehető-
ségeket biztosít a 
tehetségek megta-
lálása és a sportág-
ban tartás terén, a 
program kapcso-
lódik a Magyar 
Súlyemelő Szö-
vetség Utánpótlás 
nevelés, fejlesztés 
2011-2016 prog-

ramjához. A szakosztály három 
tehetséges fiatal sportolójának  
edzőtábori felkészülését  a Hérak-
lész utánpótlás program támogat-
ja és ha az edzéskörülményeink 
javulnak, eredményességben még 
előrébb tartunk, nem az egyik, de 
a legeredményesebb sportág lehet 
Tamásiban a súlyemelés, mert hisz-
szük, hogy a sport pedagógiai érték 
teremtő hatása felbecsülhetetlen. 

Eredmények: 10-12 éves korosz-
tályban Orsós Richárd szakítás 32 
kg, lökés 42 kg (ö: 74 kg) I., 13-15 
évesek serd. korosztályában Bartucz 
Máté szak. 60 kg, lök. 80 kg (ö: 140 
kg) I., 16-17 évesek ifjúsági kor-
osztályában Borbély Gergő szak. 
65 kg, lök. 86 kg új egyéni csúcs 
(ö: 151 kg) I., Orsós István szakítás 
105 kg, lökés 140 kg (ö: 245 kg) I., 
új egyéni csúcs, összetettben junior 
I. osztályú minősítés. 

Következő versenyeink június 
7-8-án az Országos UP Tehetség-
kutató a Budapest Hotel Berlinben, 
június 22-én a kihagyhatatlan Ireg 
Kupa, a következő héten az Ifjúsági 
Országos Bajnokság június 28-29-
én, Tatabányán.

Bachmann Béla

Sakk
Mayer Boglárka bronzérmes  

a magyar bajnokságon
Pünkösdkor került megrendezésre 
Budapesten az országos korcsopor-
tos rapid sakk bajnokság. 

Mayer Boglárka a Koppány SE ifjú 
reménysége óriási bravúrt elérve a 12 
éves lányok korcsoportjában a nála jó-
val esélyesebb versenyzőket megelőzve 
az igen előkelő 3. helyen végzett.
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2013-ban is hirdes-
sen hangsebességgel,
változatlan árakon!

Leggyorsabb és leghatékonyabb 
reklámozási lehetőség a rádiórek-
lám.  A Tamási Rádió már 12. éve 
megbízható és nagyon jó hallga-
tottsági mutatókkal működik, közel 
45.000 ezer embert érünk el egy-
idejűleg. A reklámfelületeink nagy 
hatékonysággal rendelkeznek!

Reklámajánlatunk:
Napi hirdetés: 4-szeri elhang-

zással 2.000,-Ft + Áfa. 
Hétnapos hirdetés: 

napi 3-szori elhangzással,  
összesen 21 sugárzás, 

10.500,-Ft+Áfa.

TAMÁSI TÁJ
Szerkesztőség: 

Lakatos Sándor, Miskolczi 
Zoltánné, Sógorka Péter

Felelős szerkesztő: 
Szinák Renáta

7090 Tamási, Szabadság u. 46.
E–mail: tamasitaj@tamasi.hu
Telefon: 06 (74) 570-800

Felelős kiadó: 
Ribányi József

7090 Tamási, Szabadság u. 46. 
Telefon: 74/ 570–800

Kiadja: 
King Company Kft. 

7174 Kéty, Hegedűs Gy.  u. 256.
Nyomda: 
KC Press

7090 Tamási, Vágóhíd u. 1.
ISSN 0865-218X

Június 6. 14.00 
Gyerekmozi

A LeLeMéNyeS HuGÓ
Színes, magyarul beszélő, amerikai családi kalandfilm, 126 perc, 
2011, 12 éven aluliak számára nem ajánlott! Belépőjegy : 350Ft

Június 7. 14.00-16.00
eSéLy eGy NyIToTT VILáGRA

TÁMOP 3.2 13-12/1-2012-0331
AKVAReLL FeSTéS

Június 7. 10.00
KISPoLGáR KÖSZÖNTő

Június 7. 16.00-18.00
eSéLy eGy NyIToTT VILáGRA

TÁMOP 3.2 13-12/1-2012-0331
TáNCHáZ A SZeReT ZeNeKARRAL

Június 12. 19.00 
Mozi

ÍZeK PALoTáJA
Színes, feliratos, francia vígjáték, 90 perc, 2012 

12 éven aluliak számára nem ajánlott! 
Június 15. 7.00-14.00

KISTeRMeLőI éS KéZMűVeS PIAC
a művelődési központ előtt

Június 22.
TúRA

Paksi Ürge-mező tanösvény
Tamásiból indulás:7:03-kor a Gimnázium előtti buszmegállóból. 
Érkezés Tamásiba: 17:47-kor. Teljes árú jegyek összesen: 3730 Ft

Június 24-28.
CITeRA TáBoR

a Kenderike és Szélrózsa citera együttes tagjainak
Június 26. 19.00 

Mozi
úGy HÍVLAK: AMoRe

Színes, feliratos, olasz romantikus vígjáték, 103 perc, 2008 
12 éven aluliak számára nem ajánlott!

Június 29. 7.00-14.00
KISTeRMeLőI éS KéZMűVeS PIAC

a művelődési központ előtt
 

KIáLLÍTáSoK
június 16-ig 

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

(Kultúrák Háza, a volt Bíróság udvarán)

SáRKÖZI SáNDoR
Fegyverkészítő kard- és tőrmíves mester

KIÁLLÍTÁSA
A Tamási Galéria nyitva tartása:

kedd-péntek: 14.00-18.00 
szombat-vasárnap: 14.00-17.00

Hétfő szünnap.

Június 3-tól június 15-ig
a művelődési központban

ToNIePSZ WüRTZ ISKoLA
tanulóinak rajz és kézműves 

BEMUTATÓJA
Megtekinthető 

az intézmény nyitva tartási idejében.

Június 19-től július 14-ig
a

TAMÁSI GALÉRIÁBAN
Tamási, Szabadság u. 29/2.

(Kultúrák Háza, a volt Bíróság udvarán)

HoSSZú GyÖRGy
képzőművész

KIÁLLÍTÁSA

Megnyitó: 
2013. június 19. 16.30 

TAMÁSI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

JÚNIUSI PROGRAM
7090 Tamási, Szabadság u. 50. Telefon/fax: 74/471-105

Anyakönyvi hírek
Májusban házasságot kötöttek:
Győri Csilla - Szathmáry Zoltán              

Szabó Judit - Kiszler Tamás                   
Bedekovits Anikó - Mencz Imre              

Május hónapban elhunytak:
Bodó István                                          

Savanyú Jánosné Kókán Mária              
Wittmann Zsolt                                    

Bencze Gyöngyi 
anyakönyvvezető

áprilisban születtek:
Szabó Márton

Szabó Réka
Bagoly Máté

Kiss Réka

Simon András
Németh Klarissza

Horváth Milán Krisztián
Sztojka Dzsesszika

Gutheil Dorka

Májusban születtek:
Kocsis Donát Gábor
Németh Zsófia Ilona

Vanya Bálint
Palánki Boglárka

Pőringer Noémi Kornélia
Tavaszi Jázmin Valentina
László Emese Fruzsina

Védőnénik

 

 
 

                
 
 
 
 

     SERTÉSHÚS AKCIÓ 2013. JÚNIUS 7 – JÚNIUS 9-IG 
SERTÉS LAPOCKA       1149FT/KG 
SERTÉS COMB        1199FT/KG 
SERTÉS KARAJ CSONT NÉLKÜL    1449FT/KG 

SERTÉSHÚS AKCIÓ 2013. JÚNIUS 14  – JÚNIUS 16-IG 
SERTÉS MÁJ          379FT/KG 
SERTÉS LAPOCKA       1149FT/KG 

  SERTÉS COMB        1199FT/KG 
SERTÉSHÚS AKCIÓ 2013. JÚNIUS 20  – JÚNIUS 23-IG 

SERTÉS TARJA CSONTOS     1099FT/KG 
SERTÉS LAPOCKA       1099FT/KG 
SERTÉS COMB        1149FT/KG 
       SERTÉSHÚS AKCIÓ 2013. JÚNIUS 27  – JÚNIUS 30-IG 
SERTÉS LAPOCKA       1099FT/KG 
SERTÉS COMB        1149FT/KG 

BAROMFIHÚS AKCIÓ  2013. JÚNIUS 5  – JÚNIUS 17-IG 
EH. CSIRKE SZÁRNY        619FT/KG 
EH. CSIRKE EGÉSZ COMB       679FT/KG 
EH. CSIRKE MELLFILÉ      1499FT/KG 
EH. KACSA SZÁRNYTŐ        529FT/KG 

BAROMFIHÚS AKCIÓ  2013. JÚNIUS 20 – JÚLIUS 1-IG 
EH. CSIRKE ALSÓ ÉS FELSŐ COMB     749FT/KG 
EH. CSIRKE MELL CSONTOS    1099FT/KG 
EH. TYÚK KISTESTŰ LÉDIG       499FT/KG 
 
 
 
 
 
 

    
  
       

 
 

           

MOZDONY- ÉS MADÁRFÜTTY 
2013

 Idén lesz 120 éve, hogy átadták a forgalomnak a 48-as számú, Ke-
szőhidegkút-Gyönk - Tamási-Majsamiklósvár vasútvonalat.

A megemlékezés alkalmából, s néhány lelkes „vasútbarát” jóvoltából 
2013. szeptember 14-én (szombaton) a vasútállomás épületében idő-
szaki kiállítás nyílik régi vasúti tárgyakból, fényképekből, relikviákból. 
Az állomás területén kulturális és sport programok is várják majd az 
érdeklődőket, így hajtányozási lehetőség lesz. 

A főszervezőktől, Gerencsér Tamástól és Nieder Szabolcstól azt is 
megtudtuk, hogy ezen a napon különvonat közlekedését tervezik Ta-
mási és Keszőhidegkút között, mely egyedi díjszabással bárki számára 
igénybe vehető lesz, és menetrend szerint megáll a pacsmagi tavaknál 
is. A szeptember 14-ei program részletes kidolgozása folyamatban van, 
s várják a Tisztelt Olvasók ötleteit, javaslatait, a vasúttörténettel kap-
csolatos fotóit, dokumentumait, esetleg egykori vasutas egyenruhákat, 
jelvényeket, egyéb kiállítási tárgyakat.

A különvonat költségeinek előteremtésében számítanak a helyi vál-
lalkozók, vállalatok, intézmények, magánszemélyek támogatására, hogy 
22 év után újra személyszállító vonattal közlekedhessünk Tamási és Ke-
szőhidegkút vasútállomások közt. 

A szeptember 14-ei nap tervezett programjáról, a menetjegyek árusí-
tásáról a júliusi lapszámunkban is beszámolunk.

Addig is forduljanak kérdéseikkel, javaslataikkal, adományaikkal a 
szervezőkhöz:Gerencsér Tamás (gertam@gmail.com), Nieder Szabolcs 
(nidsz@freemail.hu)

Örményi János


