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Nyugdíjas tisztújítás
Pálinkás Klára lett az új elnök

A Tamási Nyugdíjasok Egyesüle-
te február 24-én délelőtt a Városi 
Művelődési Központban tartotta 
tisztújító közgyűlését. 

Elsőként Varga Tiborné alelnök 
számolt be a vezetőség előző évi te-
vékenységéről, a 2012-es tervekről, 
s az egyesület pénzügyi helyzetéről. 
Dr. Orovicz Józsefné a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság nevében adott 
jelentés a szervezet működéséről. 
A tagság elfogadta az alapszabály 
módosításait is. Új elnök és veze-
tőség megválasztása következett. A 
Tamási Nyugdíjasok Egyesületének 
elnökévé Pálinkás Klárát, alelnökké 
Fenyvesi Istvánt, a vezetőség tagjá-
vá Mohai Tibornét, Fenyő Gyulá-

nét és Brózik Zoltánt választották. 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
elnöke Fellinger Károlyné, tagjai K. 
Németh Gézáné és Zólyomi János 
lettek. A szavazást követően Pá-
linkás Klára és Fellinger Károlyné 

mondott köszönetet a bizalomért. 
Az új elnök kiemelte, hogy folytat-
ni kívánják a tagság egészségének 
megőrzését szolgáló programokat 
(pl. fürdőlátogatás), illetve sokszí-
nű kulturális és szabadidős rendez-
vényeket terveznek, de fontosnak 

tartja az egyesület érdekképviselő, 
érdekérvényesítő szerepét, amelyet 
a  taglétszám növelésével is szeret-
ne erősíteni. A Tamási Nyugdíjasok 
Egyesülete 20 évvel ezelőtt alakult. 
Balogh Béláné alapító tag az 1992-
es indulásra, míg Renczes Bélá-
né korábbi elnök az elmúlt 7-8 év 
eseményeire emlékezett vissza. Az 
évforduló alkalmából az egyesület 
emlékérmet adott át kiemelt támo-
gatóinak, az önkormányzatnak, a 
Városi Művelődési Központnak, a 
Kop-Ka Zrt.-nek, a 3-as Bokréta 
Coop Supermarketnek és Dr. Beke 
Gézának.

A jubiláló szervezetet köszöntöt-
te Széles András alpolgármester 
és a megyei szervezet elnöke is. A 
rendezvény a Kop-Ka Zrt. által fel-
ajánlott ajándékok tombolasorsolá-
sával és szerény vendéglátással ért 
véget. 

ÖJ

Nőnap
Sok szeretettel kö-

szöntjük a Tamási 
Táj hölgy olvasóit a 
nőnap alkalmából!

Tisztelt  bortermelő!
Tamási Város Polgármesteri Hivatala  is-
mételten megrendezi a nagy hagyomá-

nyokkal rendelkező kistérségi borversenyt
A bormintákat 2012. március 
26-án (hétfő) 16.00 óráig kell 
leadni a Tamási Városi Művelő-
dési Központban (7090 Tamási 
Szabadság u.50.)

Nevezési feltételek: 
- a palackra a jeligét, a borfajtát 
és az évjáratot kell ráírni.

- a nevezési lapot kitöltve zárt 
borítékban kérjük, a palackokkal 
együtt leadni.

- a borítékra kívül a jeligét és a 
település nevét szíveskedjen rá-
írni.

- minden bormintából 2 db 0,7 
literes palackot kell leadni.

- nevezési díj 500,-Ft/minta.

Ünnepélyes eredményhirdetésre 
Tamásiban, 2012. március 31-én 
(szombat) 15.00 órakor a Kos-
suth téren kerül sor, a mellékelt 
borfesztiváli program  szerint.

Kérem, hogy vegyen részt ren-
dezvényünkön, és mozgósítsa 
kistermelő társait!

Ribányi József
polgármester

T

2012. március 31. szombat 
Tamási, Kossuth tér

Kistérségi borfesztivál és gasztronómiai bemutató
14.00 „Szeret” együttes fesztiválmegnyitója
 A közönségdíjas borra külön kóstolást rendezünk, ahol a helyszínen lévő, kóstolót tartó borászoktól  

 begyűjtjük a borokat, hogy melyik kinek a bora,  titkos lesz, a közönség kóstolás után voksol, a legtöbb 
 szavazatot elnyerő bor lesz a közönségdíjas
15.00 A 2011-es évjárat értékelése 
 Előadó: Módos Ernő, a Szekszárdi Alisca Borrend nagymestere
15.30 Pántlika néptáncegyüttes műsorszáma 
16.00 Ünnepélyes eredményhirdetés (oklevelek, díjak átadása)
 Átadja: Módos Ernő a Szekszárdi Alisca Borrend nagymestere és Ribányi József  Tamási Város 
 polgármestere bronz-, ezüstoklevelek
16.30 Pántlika néptánc együttes Márai Sándor: A bor dicsérete, részlet 
16.45 Aranyoklevél átadása, valamint Nagydíjas cím kiosztása vörös-, és fehérbornak Tamási város bora (kupa)
16.50 Tamási közönségdíjas borának és a pavilondíszítésnek a díjátadása Közönség-díjas bor, 
 legszebbnek ítélt pavilon 
17.00  „Szeret”zenekar műsora.  A szőlő- és borkultúrához kapcsolódó magyar és nemzetiségi 
 népdalok hangzanak el. Villőzés
18.00 Táncház kicsiknek
19.00  Táncházi mulatság-kifulladásig

 
 

 

A VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
TISZTELETTEL MEGHÍVJA VÁROSUNK POLGÁRAIT 

AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
164. ÉVFORDULÓJÁNAK VÁROSI RENDEZVÉNYEIRE 

2012. MÁRCIUS 15-ÉN 
17.30 ÓRAKOR 

MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS A TAMÁSI HONVÉD HŐSÖK 
SÍREMLÉKÉNÉL A TEMETŐBEN 

A MEGEMLÉKEZÉST TARTJA: VARGA GÁBORNÉ  PEDAGÓGUS 
 

17.45 ÓRAKOR 
„HOZZ EGY SZÁL GYERTYÁT MAGADDAL!” 

GYÜLEKEZŐ A FÁKLYÁS FELVONULÁSRA A PENNY MARKET 
PARKOLÓJÁBAN 

18.00 ÓRAKOR  
FÁKLYÁS FELVONULÁS 

 
TÉRZENE A KOSSUTH TÉREN 

KÖZREMŰKÖDIK  
TAMÁSI KONCERT-FÚVÓSZENEKAR 

18.20 ÓRAKOR  
ÜNNEPI MŰSOR A KOSSUTH TÉREN 

EMLÉKBESZÉDET TART  
HIRTH FERENC  ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 

 
„MÁRCIUSI CSILLAGOK” 

TONIEPSZ BÉRI BALOGH ÁDÁM GIMNÁZIUM  TANILÓINAK MŰSORA 
KOSZORÚZÁS  
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A polgármester válaszol
Folynak az egyeztetések a járási hivatal ügyében

Ribányi József polgármester urat 
ezúttal is az elmúlt időszak fonto-
sabb történéseiről kérdeztük.

•  Februárban több alkalommal 
is az új vízi közmű törvény (VKT) 
kapcsán tárgyalt. Hol tartanak a 
fejlemények?

 – A VKT kimondja, hogy ma-
gáncégeknek át kell adni vagyo-
nukat – könyvszerinti értéken- az 
önkormányzatoknak, állami cégek-
nek ebben a stratégiai ágazatban. 
Tamási esetében az önkormányzati 
vagyont a 90-es években beappor-
tálták a Vízmű Kft.-be, amelyben 
időközben tulajdoni jogot szerzett, 
vásárolt az Aquainvest Kft, amely 
részben a Pécsi Vízmű, másrészt 
a francia Suez cég érdekeltségébe 
tartozik. . Ezért elsőként a kft.-vel 
kezdtük meg a tárgyalásokat, hogy 
mennyiért „szállnának ki”, s mikor 
kezdhetjük meg a vagyon átvételét. 

Bonyolítja a helyzetet, hogy a kft.-
vel az üzemeltetési jog kiváltásáról 
is meg kell egyeznünk, akkor, ami-
kor tagkizárási perben állunk velük 
szemben. Ők 400 millióban hatá-
rozták meg az összeget, ami szá-
munkra elfogadhatatlan. Még to-
vább fűszerezi a helyzetet, hogy van 
egy pontozás szerint már nyertes 
csatornapályázatunk, illetve egy 700 
milliós ivóvízminőség javító nyertes 
pályázatunk. Ezek az elemek a régi 
szerződés szerint az Aquainvest 
üzemeltetésébe kerülnének át. A 
VKT alkotói egyértelművé tették, 
hogy az üzemeltetést önkormány-
zati vagy állami formában képzelik 
el, ezért a jelenlegi szerződésünket 
mindenképpen felül kell írnunk.

Az új VKT több szintet -50-100-
150 ezres bekötésszám – határoz 
meg. Országosan megindult egy 
fúzió a kisebb vízi közmű társasá-
gok között, hogy lehetőleg elérjék a 
legmagasabb, a 150 ezres szintet. A 
Tamási Vízmű Kft.-nek kb. 15 ezer 
bekötése van, ezért találkozót kez-
deményeztem Bátaszék, Bonyhád, 
Dombóvár, Paks és Tab vezetőivel, 
hogy hozzunk létre egy részvény-
társaságot. Az Rt.-be bekötésszám 
arányosan lépnénk be, s ez a cég 
végezné az üzemeltetést a területe-
inken. Sajnos a dolgok más irányba 
mentek el. Paks és Szekszárd szer-
vezésében kétpólusúvá vált a megye. 
Paks az északi részen, a néhány Fej-
ér megyei település bevonásával egy 
olyan struktúrát kíván kialakítani, 
ahol mindenki a Paksi Vízműbe ol-
vadna be. Szekszárd szintén Rt.-ben 
gondolkodik, de később megbízna 
egy céget, gyaníthatóan a Szekszár-
di Vízművet az üzemeltetéssel. Mi 
4 lehetőségből választhatnánk. Az 
egyik a paksi, a másik a szekszárdi 
vonal. A harmadik, hogy maradunk 
az Aquainvesttel, s egyelőre kisebb 
bekötésszámmal működhetnénk 
2014-ig, s akkor, mivel a szám nem 
növelhető érdemben, beolvadnánk 
egy állami cégbe. A negyedik, hogy 
más most csatlakozunk egy álla-
mi céghez, nevezetesen a Dél-du-
nántúli Regionális Vízműhöz. Ez 

most azért lenne kecsegtető, mert 
megoldást adna nekünk arra, hogy 
úgy tudnánk megszabadulni az 
Aquainvesttől, hogy ez pénzünkbe 
sem kerülne, s a már említett csa-
torna és vízminőség-javító beruhá-
zások is bennünket gazdagítanának. 
Tehát egyelőre minden lehetséges 
partnerrel tárgyalásban állunk, s 
majd a képviselőtestületünk fog 
ebben dönteni. Én most úgy látom, 
hogy pénz nélkül a DRV-vel köten-
dő 15 éves üzemeltetési szerződés 
jelentené a legjobb megoldást. 
•  Sokat érdekel az új tornacsar-

nok építése. 
 – A tornacsarnok közbeszerzési 

pályázat folyamatban van. A tár-
gyalások megkezdődtek a beruhá-
zást lebonyolító cégéggel, illetve a 
potenciális kivitelezőkkel. Felme-
rült egy olyan megoldási javaslat, 
hogy az épületet megemelve, s nem 
a terepszint alá süllyesztve épülne 
meg. Most ennek költségkihatását 
elemzik.
•  A hónap során két alkalommal 

is szír befektetőkkel tárgyaltak. 
Milyen céllal érkeztek?

 – Dr. Szabó Gyula ügyvéd úr 
közreműködésével érkeztek a vá-
rosba. A sajnos csődbe ment Hérosz 
Zrt. elkezdett csarnokára, területére 
tettek vételi ajánlatot, s ott kíván-
nak egy egészségiparral kapcsolatos 
beruházást megvalósítani. Úgy tu-
dom, hogy a telekre már az előszer-
ződést megkötötték, s a városban 
céget is alapítottak. Remélhetőleg 
így Tamási északi részén is elindul-
hat, befejeződhet egy munkahelyte-
remtő beruházás. 
•  A LEADER-ben nyertes tűz-

oltólaktanya is napirenden szere-
pelt februárban. Miért?

 – Sokadszorra, de sikerrel ért vé-
get a tűzoltólaktanya közbeszerzé-
se, amelyet az ÉVÜ Kft. nyert meg. 
A pályázat és megvalósításban, an-
nak pénzügyi likviditásában köz-
reműködik majd a Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 
A megállapodás értelmében helyet 
kapnak ők az épületben, s vállalják 
annak fenntartását is. Márciusban 

kezdődhet a kivitelezés, amely még 
ebben az évben elkészül. Minden 
projekt nehezen halad, de nem sza-
bad feladnunk. Meg kell említenem 
a fornádi biogáz üzemet, amely 
szintén idén elkezdődhet, illetve a 
gumi üzem II. ütemét. Mindkettő 
nyertes pályázat. Az EU 1. üteme 
2006-2013-ig tart, vagyis addig 
ezeket meg kell valósítani. Az idő-
pont már nagyon közeli, a nyerte-
seknek ezért kénytelenek minél 
előbb téglára, habarcsra váltani a 
támogatási összeget, mert ellenke-
ző esetben vissza kell azt fizetni. A 
biogáz üzem megvalósulása nagy-
ban segítené, erősítené a közmun-
kaprogramunkat is, amely nem rég 
indult el 80 fő foglalkoztatásával. 
•  Sokat hallani manapság a járá-

si hivatalok megalakulásáról.
 – A járássá válás egy hosszabb fo-

lyamat eredménye. A 90-es évektől 
kezdve egyre több állami feladat 
került át az önkormányzatokhoz, 
amelyek nem igazán rájuk tartoz-
nak. Példaként említhetném a mi 
esetünkben a gyámhivatalt, az ok-
mányirodát vagy a műszaki osztályt. 
Ezek most egy helyre, a járási hiva-
talhoz kerülnek. Tamásiban próbál-
juk ezeket majd egy épületben elhe-
lyezni, hogy az állampolgárok minél 
gyorsabban és egyszerűbben intéz-
hessék ügyeiket. A terveink szerint 
a jelenlegi Földhivatal épületében 
kapnának helyet. Ha ez szűknek 
bizonyulna, akkor néhány iroda az 
önkormányzat épületében működ-
hetne tovább. Ezzel kapcsolatban 
megkezdődtek az egyeztetések a 
Tolna Megyei Kormányhivatallal.
•  Polgármester úr, köszönjük az 

információkat!

Képviselői 
fogadóórák

Tamási Város Önkormányzata Tájékoztatja Önöket, hogy a Tamási 
Város Önkormányzati Képviselő-testületének képviselői 2012. már-
cius hónapban az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást a Tamási 
Városi Polgármesteri Hivatal 35. számú irodájában (7090 Tamási, 
Szabadság u. 46-48.):

Március 22. (Csüt.) 10.00-11.00 Miskolczi Zoltánné
Március 29. (Csüt.) 10.00-11.00 SzabónéZsubori Emőke 
Április 5. (Csüt. 10.00-11.00 Lakatos Sándor
Április 12. (Csüt.) 10.00-11.00 Pécsi Gábor és Ribányi Péter 

Tamási Város Önkormányzata

Testületin történt
Elfogadták a 2012-es költségvetést

Tamási Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének febru-
ár 29-én tartott ülésén az előző 
időszak történéseiről adott pol-
gármesteri beszámolót követően 
a testületi tagok elfogadták az 
önkormányzat átmeneti gazdál-
kodásáról szóló beszámolót és az 
adósságot keletkeztető ügyletei-
ből eredő fizetési kötelezettségek 
három évre várható összegét tar-
talmazó előterjesztést követően   a 
város 2012. évi költségvetését. 

Dr. Vanya-Szabó Ágnes aljegyző  
az önkormányzati testületi szervek 
munkájának törvényességi hely-
zetéről, míg dr. Bujtás István, az 
Ügyrendi Bizottság elnöke a 2011. 
második félévi testületi határozatok 
végrehajtásáról tájékoztatott, illetve 
számolt be. A testület elfogadta a 
hulladékkezelési közszolgáltatás-

ról szóló korábbi önkormányza-
ti rendelet módosítását.( A 2012. 
február 1-jétől alkalmazandó tari-
fákat a 2 oldalon található táblázat 
tartalmazza. ) Szintén elfogadták 
a képviselők a Tamási Kártyáról 
szóló rendeletet. A kártyáról rész-
letesen szóltunk az előző számban, 
illetve bővebb információ a www.
tamasikartya.hu weboldalon talál-
ható. Döntés születet arról is, hogy 
az önkormányzati tulajdonban lévő 
lovaspályát a törzsvagyonból átmi-
nősítik forgalomképes vagyonná. 
Ez a napirendi pont összefüggésbe 
került a IX.-kel, amelyben döntöt-
tek treasury ügyletekhez fedezet 
biztosításáról.  A január 1-jétől 
életbe lépett új jogszabályok miatt 
szükségessé vált a Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratának, illetve az 
önkormányzati vagyonról és a va-
gyongazdálkodás szabályairól szó-

ló rendelet, valamint a szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról, a szoci-
ális és gyermekjóléti igazgatás helyi 
szabályozásáról szóló önkormány-
zati rendelet  módosítása. Szintén 
módosították a képviselők a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátások-
ról, azok igénybevételéről, valamint 
a fizetendő térítési díjakról szóló 
rendeletet, illetve az önkormányzat 
2011. évi költségvetésének 5. számú 
módosítását is elfogadták. A testü-
let hozzájárult, hogy a Tolnai 3-as 
Kézfogás Leader Egyesület székhe-
lye a Polgármesteri Hivatal címén 
kerüljön bejegyzésre. 

Elfogadták az önkormányzat te-
vékenységéhez kapcsolódó szak-
feladatokról szóló szabályzatot. Az 
utolsó napirendi pontban folyó-
számlahitellel kapcsolatosan  szüle-
tett döntés.

Városüzemeltetés
Kossuth téri parkoló használa-
tához érvényes havi bérlet 4000 
Ft ellenében váltható az ÉVÜ 
Kft. Irodájában; 7090 Tamási, 
Szabadság u. 11. tel:74/471-121; 
30/226-16-19.

Tamási temető: a lejárt sírhelyek 
megváltásával kapcsolatban keres-
sék ügyfélszolgálati irodánkat, hét-
főtől szerdáig 8-16 óráig, pénteken 
8-12 óráig , csütörtökön 13-16 
óráig. Újramegváltás előtt, a sírhe-
lyek pontos azonosítása érdekében 
kérjük, szíveskedjen egyeztetni a 
temetőgondnokkal (20/236-81-
81), hétköznap 8-16 óráig.

Nyilvános WC: használata 100 
Ft-ba kerül. A piactéri WC mun-
kanapokon 8-16 óráig, a vasútál-

lomáson a buszpályaudvar váró-
termében 6-18 óráig tart nyitva.

Közvilágítás: hibabejelentés 
két helyen történik, Tamási Város 
Önkormányzatának műszaki osz-
tályán, tel: 74/570-800, valamint 
az Építő és Városüzemeltető Kft. 
irodájában, tel:74/471-121. A hi-
bák a bejelentéstől számított 14 
napon belül kerülnek kijavításra. 
Sorban, több égő meghibásodása 
esetén a szakaszhibát az E-ON-
nak jelezzük.

Építőipari és kertészeti szolgál-
tatásokkal, valamint emelőkosaras 
autóval végzett munkákra várjuk 
továbbra is tisztelt ügyfeleinket. 

Forduljanak hozzánk bizalom-
mal!

Hulladékszállítás díjai 
2012-ben

Edény   Heti   Heti 
mérete   1 alkalom  2 alkalom
50 l  137 Ft+ÁFA  107 Ft+ÁFA
70 l   192 Ft+ÁFA   150 Ft+ÁFA
80 l   220 Ft+ÁFA   172 Ft+ÁFA
90 l   247 Ft+ÁFA   193 Ft+ÁFA
110 l   302 Ft+ÁFA   236 Ft+ÁFA
120 l   329 Ft+ÁFA   257 Ft+ÁFA
240 l   659 Ft+ÁFA   515 Ft+ÁFA
770 l   2114 Ft+ÁFA   1652 Ft+ÁFA
1100 l   3020 Ft+ÁFA   2360 Ft+ÁFA
jelzett zsák  285 Ft+ÁFA/db

Kommunizmus 
áldozatai

A kommunizmus áldozatai-
ra emlékeztek a Würtz Ádám 
Székhely Iskola előtt február 
29-én. 

Az ünnepi beszédet Csapó 
György, a Városi Művelődési 
Központ igazgatója mondta, 
majd a jelenlévők megkoszo-
rúzták az iskola falán lévő em-
léktáblát.
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2012-ben is lesz Márai-program
A Márai-program második évé-
nek népszerűsítése is küldetése 
volt annak a rendhagyó irodalom 
órának,  amelyen február 29-én a 
Béri Balogh Ádám Gimnázium  
végzős tanulói vehettek részt a 
Könnyü László Városi Könyvtár-
ban.  

Mint arról már hírt adtunk 2011-
ben 550 ezer Ft értékben válogat-
hatott a könyvtár a 7938 kötetet 
tartalmazó Márai listáról. Ennek 
köszönhetően 111 db szépirodalmi 
és 78 db tényirodalmi művel gyara-
podott a könyvtári állomány. Tarján 

Tamás József Attila-díjas irodalom-
történész , egyetemi-tanár előadása 
a diákok kortárs magyar irodalom-
ról szóló ismereteit gazdagította. 

A rendkívül érdekes, szemléletes 
előadás remélhetőleg hozzásegítet-
te a diákokat Örkény István, Ester-
házy Péter, Mészöly Miklós, Lázár 
Ervin, Baka István írásainak jobb 
megértéséhez és ezáltal megkedve-
léséhez, valamint az érettségin való 
jobb szerepléshez.

„Öregzenészek” figyelem!
Várjuk továbbra is azon „öreg-
zenészek” jelentkezését, akik az 
elmúlt 50 év alatt tagjai voltak a 
zenekarnak. Személyesen a MOL 
benzinkúton Novák Lászlónál le-
het jelentkezni. 

Nagyon fontos, hogy a www.
tamasifuvosok.hu című honlapun-
kon megtalálható jelentkezési lapot 
mihamarabb töltsék ki, mert az ösz-

szegyűlt adatokból, a jeles évforduló 
tiszteletére évkönyvet szeretnénk 
összeállítani. Az anyag összeállí-
tásában nagy segítséget jelente a 
Tamási Táj Olvasóinak birtokában 
lévő régi, elsősorban 1990. előtti 

fotók, dokumentumok, amelyeket 
archiválás után visszaadunk a tulaj-
donosának.

A honlapon Újévi koncertünk 
DVD felvétele is megrendelhető.  

Száz éve született
A Túrmezei-emlékév tamási eseményei

Február 12-én megemlékezést 
tartottak Túrmezei Erzsébet dia-
konissza, író, költő születésének 
100. évfordulója alkalmából Ta-
másiban.

A rendezvénysorozat délelőtt 
az evangélikus templomban tar-
tott istentisztelettel kezdődött, 
ahol Gáncs Péter, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház elnök-püs-
pöke idézte fel Túrmezei Erzsébet 
egyházi és irodalmi nagyságát. Az 

ünnepség a Könnyü László Városi 
Könyvtárban folytatódott, ahol 
Miskolczi Zoltánné könyvtár-
igazgató köszöntőjét követően id. 
Zászkaliczky Pál nyugalmazott lel-
kész Túrmezei Erzsébet költésze-
te címmel tartott előadást, akinek 
szerkesztésében a napokban jelenik 
meg 100 év 100 vers címmel egy vá-
logatás a költőnő verseiből. Közre-
működtek a Würtz Ádám Tagiskola 
dráma szakkörös tanulói. A vendé-
gek közül is többen rövid felszólalá-
sukban méltatták Túrmezei Erzsé-
bet egyházi, irodalmi munkásságát, 
emberi nagyságát. Néhány meghí-
vott a könyvtár anyagát is bővítet-
te, s ajándékba átadták a költőnő 
verseit is tartalmazó CD-t, illetve a 
róla szóló albumot. A jelenlévők a 
megemlékezés zárásaként átvonul-
tak a Szolgáltatóházhoz, - melynek 
helyén állt korábban Túrmezei csa-
lád lakóháza -, s megkoszorúzták 
emléktábláját.

A nap folyamán többször elhang-
zott a városunkba érkezett vendé-
gek részéről a felvetés, hogy talán 
a tamásiak egy része nincs is tisztá-

ban az ünnepelt egyházi és irodalmi 
nagyságával. Sajnos nem alaptalan a 
meglátás, ezért némi pótlásul álljon 
itt Túrmezei (Belák) Erzsébetről 
egy rövid bemutató írás, amely bő-
vebben a Tamási tabló – életrajzok 
Tamásiból című kiadványban jelent 
meg 2006-ban. Balassagyarmaton 
az evangélikus otthon a napokban 
felvette Túrmezei Erzsébet nevét. 
A jelenlévők kezdeményezik, hogy 
Tamásiban is utca viselje híres szü-
löttének nevét.

Túrmezei Erzsébet
1912. február 14-én született Ta-

másiban. Itt is végezte el az elemi 
iskola négy osztályát, majd Sopron-
ba járt gimnáziumban, s azt köve-
tően Budapesten, a Pázmány Péter 
Tudományegyetemen szerzett ma-
gyar-német szakos tanári oklevelet. 
A gyakorló évét, mint diakonissza 
növendék végezte. Belépett a Fébé 
Evangélikus Diakonissza Egyesü-
letbe. Kezdetben a Fébé leányinter-
nátusában, aztán a gyülekezetében 
végzett szolgálatot, s vezette annak 
Leánynépfőiskola téli tanfolyamait. 
1951 őszétől, miután feloszlatták a 
szerzetesrendeket, a balassagyarma-
ti evangélikus egyház szeretetott-
honának a vezetője lett. 1991-ben 
az újjászerveződő Fébé (negye-
dik) főnökasszonya lett. Áldozatos 
munkájáért 1996-ban Balassagyar-
mat, majd Budapest-Józsefváros is 
díszpolgárává választotta. 

Mint költő, műfordító és író, je-
lentős irodalmi munkásságot foly-
tatott. Egyházi lapokban közölt 

verseket, elbeszéléseket. Vallásos 
színműveket írt. Kiváló német 
nyelvtudása révén számtalan mű-
vet fordított, s az ő verseinek né-
met fordításai is megjelentek két 
kiadásban. Egyik verseskötetét finn 
nyelvre is lefordították. Halála után 
2000-ben Tamási Város Önkor-
mányzata emléktáblát helyezett 
el szülőháza helyén (Szabadság u. 
35.). Túrmezei Erzsébet 2000. má-
jus 22-én hunyt el Budapesten.

Életem verseim tükrében 
– Túrmezei Erzsébet elő-

adásai  
Örömmel adunk hírt arról is, hogy 

az Evangélikus Missziói Központ - 
Magyar Evangélikus Rádiómisszió 
kiadta a költőnő két előadásának 
hanganyagát. Túrmezei Erzsébet 
a lucfalvai evangélikus gyülekezet 
meghívásának eleget téve 1979. 
május 9-én és 10-én verses bizony-
ságtételekkel, áhítattal szolgált az 
egybegyűlteknek. Az elhangzott 
előadások két CD-n kerültek ki-
adásra. Archív felvétel, nem tökéle-
tes a hangminőség.

Megrendelhető: Evangélikus 
Missziói Központ: 1164 Budapest, 
Batthyány Ilona utca 38–40. Tel.: 
06 1 400 3057 (munkanapokon 8 
és 13 óra között) e-mail: evmis@
lutheran.hu

Honismeret napja
Szeretettel meghívjuk a Honismeret 

napja  idei rendezvényeire

2012. március 23. 10.45 órakor
Programok:

Bél Mátyás és munkássága – előadó: Czompó Márta könyvtáros
Szülőföld, helytörténet, tudomány – előadó: dr. K. Németh And-
rás régész, muzeológus, a simontornyai Vármúzeum igazgatója

Helyszín: 

Könnyü László Városi Könyvtár

Kedves barátaink, ismerőseink,  
tamásiak és azon túliak!

2012 február 2-án délután tragédia 
történt városunkban, Kishenyén 
leégett Tóth Attila - Tisa bará-
tunk, a Hamuban Sült Pogácsa 
gitárosának családi otthona. 10 év 
munkája, a család minden vagyo-
na lett a tűz martalékává, mind-
össze egyetlen óra alatt.

Kérünk mindenkit, hogy segítsen 
új otthont teremteni Attilának és 
családjának, mutassuk meg, hogy 
ebben a nehéz helyzetben is barátai 
vagyunk. Mutassunk példát min-
den honfitársunknak, hogy amikor 
igazán nagy a baj, akkor együtt, egy 
emberként tudunk segíteni.

Kérünk mindenkit, hogy segítsen 
az újjáépítésben, akár munkával, 
építőanyaggal vagy nélkülözhető 
forinttal, esetleg bútorral. Az épület 
felújításának engedélyezési terv-
dokumentációja már elkészült, ez 
eljárás is folyamatban van. Néhány 
napon belül megkezdjük a romok 
eltakarítását, majd ezt követően, ha 
meglesz az építési engedély, elkezd-
jük az építkezést.

A szükséges építőanyagok listája 
rövidesen megtalálható lesz a www.

tamasiert.hu weboldalunkon.
Hosszú, kemény és embert pró-

báló fél év következik, de bízom 
benne hogy együtt képesek leszünk 
a csodára és a nyár végére egy új ott-
hon kulcsát adhatjuk át Attilának, 
Erzsinek és Gergőnek.

Felajánlását telefonon és e-mail-
ben is fogadjuk: Witzl Zsolt: +36 
30 2478768, witzl.zsolt@tamasiert.
hu; Tóth Attila: +36 70 5235651, 
tisa72@freemail.hu

Pénzbeli adományát várjuk a TA-
MÁSIÉRT Egyesület bankszám-
lájára átutalással, vagy pénztári 
befizetéssel: Völgység-Hegyhát Ta-
karékszövetkezet, Tamás, Szabad-
ság u. 41. Számlaszám:

 71800219-10003107-00000000
Nemzetközi számlaszám: 
HU 25 71800219-10003107-

00000000 Swift kód: TAKBHUHB
Bank neve és címe: Magyar Taka-

rékszövetkezeti Bank Rt. 1122 Bu-
dapest, Pethényi köz 10.

Kérjük a közlemény rovatban fel-
tüntetni: Tóth Attila

Előre is köszönjük a segítséget!

„Egy kis néprajz minden-
kinek” harmadszor

A „pille” és a grillázs készítés 
után a gépi fehér hímzés alapja-
it sajátíthatják el az érdeklődők 
a Hagyományápolással Tamási 
Kultúrájáért Alapítvány foglal-
kozássorozatán.

Február 18-án Benke Éva mű-
vésztanár „kedvcsináló” előadá-
sa a hímzés történetét mutatta 
be dióhéjban, amelyben kitért a 
hímzés kultikus, rontástól való 
védő, amulett szerepére is.

A gyakorlati foglalkozásokat 
Kovács Józsefné vezeti. A tanfo-
lyamra 20 asszony jelentkezett, 
akik nagy szorgalommal kezdték 
el a türelmet és kézügyességet 
igénylő munkát.

Meghívó
PRÉSHÁz-MúzEuM 

megnyitó 
2012. március 31-én 10.30-kor a

Várhegyen lévő Westel-toronynál 
(Donatus szobor).

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!
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Haza a múltban 87.

„Szép hazafias felvonulást tartunk…”
Egy száz évvel ezelőtti március 15-e

Csaknem két évvel ezelőtt ismer-
tettem a törökkoppányi születésű 
Juhász József (1892-1965) visz-
szaemlékezését 1908-1911 kö-
zött városunkban töltött éveiről, 
amelynek során Schwarz Dávid 
fűszer- és vegyeskereskedő üzle-
tében dolgozott kereskedő-segéd-
ként. Már akkor említettem, hogy 
egyebek mellett egy március 15-i 
ünnepélyt is megörökített, amely-
nek mellesleg tavaly volt a száza-
dik évfordulója.

Elöljáróban csak annyit, hogy az 
ifjú kereskedőtanonc nem a „hiva-
talos” megemlékezésről számolt be, 
hanem egy olyan ünnepélyről, ame-
lyet saját maga rendezett egy keres-
kedő- és egy iparostanonc barátjá-
val. A Nemzeti dalt is szavaló Klein 
Andor kereskedősegéd volt Spitzer 
fűszer-, divatáru- és mészkereske-
dőnél, korábban pedig Kaposváron 
is tanult. Másik barátja, Szemes Já-
nos kádártanonc volt. (A „próbára 
felállított utcai lámpa” azoknak a 
község számára beszerzett ívlám-
páknak az egyike volt, amelyet elő-
ször 1911. januárban próbáltak ki a 
Historia Domus adata szerint.)

„1911. március 15-én egy igen szép 
hazafias ünnepély főrendezője voltam, 
összebeszéltem a Klein Andorral és a 
Szemes Janival, hogy este 8 órára mi-
nél többen jöjjünk össze a piactéren. 
Akkor a próbára felállított utcai lám-
pa alatt a Klein Andor megtanulta 
a »Talpra magyar«-t, én pedig Petőfi 

»A nemzethez« című költeményét. Az 
inasok gyülekeztek, nemzeti zászlókat 
is hoztak, az idő izgalomban telt el és 
már értem jöttek az üzletbe, hogy már 
mikor jövök. Bementem a főnököm-
höz a szobába, aki még a vacsorázó 
asztalnál ült, kértem engedjen el az 
inasok közé, mert mi egy szép hazafias 
felvonulást tartunk és én vagyok a fő-
rendező, nekem kell megnyitni az ün-
nepélyt. Természetesen megkaptam az 
engedélyt, már előre vettem egy széles 
nemzeti szalagot, azt a vállamon ál-
tal vetve felvettem, mentem az inas 
urakkal, a kartársaimmal, bajtársa-
immal a helyszínre. A próbára felállí-
tott lámpa megvilágította a piacteret, 
amely tele volt közönséggel, nem csak 
mi, fiatalok, hanem emberek, férfiak, 
felnőttek, szegények, urak, asszonyok, 
lányok nagy tömege volt együtt. Sze-
mes Janinak adtam Petőfi Sándor 
összes költeményeit, kinyitottam a »A 
nemzethez« című versnél, ha elaka-
dok, súgjon, amikor szavalok, álljon 
mögöttem. Egy nagy kőrakás volt ott, 
amit az útjavításnál hoztak oda, en-
nek a tetejére álltam és amint körül-
néztem, láttam azt a sok-sok rám irá-
nyított tekintetet. Nem tagadom, egy 
kis szorongó érzés, egy kis lámpaláz 
fogott el, de már bent vagyok, menni 
kell.

»A nemzethez«, írta Petőfi Sándor, 
kezdtem harsogni, hangom erős, tor-
kom egészséges volt. (…) A hangom jól 
kiengedtem, ahol kellett megnyomtam, 
az egész verset átéreztem, hévvel sza-
valtam. A közönség csendben figyelt, 

velem érzett, amikor a végére értem, 
meghajtom magam és leléptem, óriási 
szűnni nem akaró éljenzés és taps volt. 
Akkor felállt a Klein Andor és szaval-
ta a »Talpra magyar«-t! A közönség 
együtt szavalta vele, hogy »rabok to-
vább nem leszünk«. A szavalat után 
4-es sorokba álltunk fel és indultunk 
le a templom előtt a nagyvendéglő felé. 
»Kossuth Lajos azt üzente...« éne-
keltük tele torokkal. A nagyvendéglő 
előtt újra szavaltam, a közönség, hogy 
honnét jött, nem tudom, de nagyon 
sokan voltunk. Onnét újra tovább a 
szolgabíróság előtt újra szavalat, on-
nét a Társaskör elé vonultunk, ott újra 
szavalat, ének, utána szétoszoltunk, 
de ezt a szép estét sokan sohasem fe-
lejthetik el. Boldog büszkeséggel álla-
pítom meg, azelőtt még ilyen sohasem 
volt Tolna-Tamásiban, és ezt »Én« 
rendeztem.”

Mint láthattuk, a szokatlanul ké-
sei órán tartott, nem hivatalos ün-
nepségen két buzdító hatású Pető-
fi-vers hangzott el, majd a tömeg a 
Kossuth-nótát énekelve járta be a 
város központját (a nagyvendéglő a 
mai bútorbolttal azonos; a szolga-
bíróság a Deák Ferenc utcai eme-
letes házak helyén állt; a Társaskör 
pedig a Szabadság út keleti felén, 
a gimnázium előtti buszmegállóval 
szemben). Az ünnepségnek talán 
az is lökést adhatott, hogy egy évvel 
korábban, a választások előtt, 1910. 
május 5-én Kossuth Lajos fia, Kos-
suth Ferenc Tamásiban járt.

K. Németh András

Fotógyűjtés
Az alábbi képet Tamási hajdani fotósa, Szegedi Miklós készítette. 

Továbbra is várjuk kedves Olvasóinktól közlésre azokat a képeket, ame-
lyek valaha városunk valamely jeles épületéről, eseményéről készültek.

Egyházközségi hírek
Február 22-én, hamvazószerdával 
megkezdődött a 40 napos nagyböj-
ti szent idő. A legnagyobb keresz-
tény ünnepre, húsvétra készülünk.

Péntekenként imacsoportjaink 
vezetésével keresztúti ájtatosságot 
tartunk a templomban. A nagyböjt 
jegyében hétfőn esténként folytató-
dik a felnőtt katekézis is a plébánián. 
Különleges esemény volt a március 
9-11-ig tartó nagyböjti lelkigyakor-

lat, amelyet gazdag programokkal 
Józefowicz Mátyás atya, lengyelor-
szági, krakkói lelkipásztor tartott.

Áprilisban, a nagyhét szertartásai 
virágvasárnap kezdődnek a hagyo-
mányos barkaszenteléssel és pas-
sióval, amelyet a templom Szent 
Cecilia kórusa ad elő - hasonlóan, 
mint a nagypénteki szertartáson is.

A szent három nap során estén-
ként ünnepi liturgiát tartunk, nagy-
szombaton este az ünnepi feltáma-
dási körmenettel.

Húsvét ünnepén a szentmi-
se keretében fellép a Pro Cultura 
Vegyeskar és a Pári Nemzetiségi 
Kórus. Az ünnepi időpontokat rész-
letesen templomunkban hirdetjük.

Mindenkinek áldott húsvétot kí-
vánunk! 

Kovács Róbert

Nyílt levél a szerkesztőbizottság  
néhány tagjához 

A Tamási Táj 2011. decemberi számában megjelent „Van mire büszkének 
lenni” írásom kommentjeként, a szerkesztőbizottság néhány névtelenség-
be burkolódzó tagja, nem értett egyet az abban leírtakkal. Ez persze nem 
probléma. A név és a felelősség nem vállalása már annál inkább. Korábban 
úgy gondoltam, hogy névtelenek megjegyzésével nem kell foglalkozni, de 
most úgy látom, hogy illik tisztázni az egyet nem értés okát. Ezért a néhány 
tagnak feltennék pár egyszerű kérdést, melyet tisztelettel kérek, hogy a vá-
ros polgárainak objektív és tényszerű tájékoztatása végett, megválaszolni 
szíveskedjenek. 

Igaz-e, hogy a 2008-2010 közötti időszakban több beruházási kormány-
döntés született, Tamási projektekre vonatkozóan, mint előtte és utána bár-
mikor?

Igaz-e, hogy 2006-2010 között, Tamási városa több beruházási forrást 
kapott, mint bármikor?

Igaz-e, hogy ezen támogatásokból újult meg a Művelődési Ház, a Würtz 
Ált.Iskola és épült meg a fürdő, a Tamási-Pári kerékpárút valamint további 
projektek? 

Igaz-e, hogy ebben az időszakban nyert Tamási városa támogatást, für-
dő, és hotelberuházásra, melyből a fürdő, többszöri időpont módosítással 
ugyan, de megvalósult? 

Igaz-e, hogy ebben az időszakban fürdőberuházásra 700 milliós, hotelbe-
ruházásra 600 milliós támogatást nyert a város?

Igaz-e, hogy ebben az időszakban a Würtz iskolára 1,2 milliárd támoga-
tást nyert a város?  

Igaz-e, hogy ebben az időszakban a Tamási-Pári kerékpárutat 148 milliós 
támogatással sikerült megépíteni?

Igaz-e, hogy a Művelődési Ház felújítása 70 millós kormányzati támoga-
tásból valósult meg?   

Van-e kerékpárút és/vagy járda a volt laktanya és város között, az ott élők 
városba való, biztonságos bejutásának érdekében? 

A városunk polgárainak nevében is várom válaszaikat!
Horváth Gábor, Demokratikus Koalíció

„Honnan szed-
tük a Bibliát? 

Miért kell róla 
tudnunk?”

Ezeket a kérdéseket szegezzük 
Marco de Leeuw van Weenen 
holland missziói munkatárs-
nak, aki válaszol a Városi Mű-
velődési Központban 2012. 
március 13-án (kedden) 18 óra-
kor kezdődő beszélgetésen. 

Ezzel is szeretnénk segíteni a 
Bibliával foglalkozóknak és ér-
deklődőknek, akiket szeretettel 
várunk a Tamási Református 
Egyházközség nevében.

Természetfotózás 
műhelytitkai
Antli István előadása

Az Erdészklub 2012. évad-
nyitó rendezvényének, me-
lyet az Országos Erdészeti 
Egyesület Helyi Csoportja 
szervezett február 14-én, 
Antli István volt a „vendé-
ge”.

A Gyulaj Erdészeti és Va-
dászati Zrt. termelési és 
kereskedelmi vezérigazga-
tó-helyettese a fotózáshoz 
kapcsolódó  személyes ta-
pasztalatait osztotta meg a 
természet szeretetén és is-
meretén keresztül. Erre az 
élménybeszámolóra az OEE 
„klubtagokon”, kollégákon 
kívül számtalan érdeklődő is 
kíváncsi volt.

Életutak 
őszintén

címmel új sorozatot indított a Városi 
Művelődési Központ, melynek első 
vendége Kaszás Dezső tanár úr volt 
február 29-én. 
A következő eseményre 2012. márci-
us 28-án 18 órakor kerül sor, a meghí-
vott Csurgó Sándor gyógynövényku-
tató és természetgyógyász lesz.
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Svábbál 2012
Hagyományőrző mulatság tizedik alkalommal

Tamási Város Német Nemzetiségi 
Önkormányzata ebben az évben 
február 18-án 10. alkalommal ren-
dezte meg a Deja vu-ban hagyo-
mányőrző svábbálját.

A műsorban nagy sikerrel lé-
pett fel az Aranyerdő óvoda 
„Schmetterling” és „Regenbogen” 
nemzetiségi csoportja.

 Bánki Erzsi néni kedvenc dalai-
ból nyújtott át egy csokorral. A pári 
nemzetiségi „Frauenchor” csodála-
tos régi német népdalokkal gazda-

gította a programot. 
Ezen az estén debütált a tamási 

nemzetiségi kórus. Műsorukban 
felcsendülő romantikus kétszólamú 
népdalok elvarázsolták a közönsé-
get. 

A Würtz iskola német nemzetisé-
gi „Brüderchen und Schwesterchen” 
tánccsoportja, mint minden alka-
lommal, most is fergeteges tán-
cokkal lepte meg a vendégeinket. 
Köszönetként az évente többszö-
ri fellépésekért megajándékoztuk 
őket egy CD lejátszóval. 

A kitűnően sikerült programokat 
egy vidám, fergeteges hangulatú 
este követte. A finom, ízletes vacso-
rát követően idősek és fiatalok egy-
aránt vidáman mulattak az  „Unter-
Rock” együttes által szolgáltatott 
hagyományos sváb zenére. Kerin-
gők, polkák, „cepedlik” váltogatták 
egymást. A hangulatot fokozta 
a bálszépe választás. A győztes a 
szépséges Pelcz Andrea lett. Jutal-
ma egy gyönyörű ékszerrel díszített 
virágkompozíció volt, Benkő And-
rea a „Dám” virágbolt üzemeltető-
jének ajándéka. Önkormányzatunk 
ezúton szeretné megköszönni min-

den kedves támogatójának a nagy-
lelkű felajánlásokat, amelyek nélkül 
nem lett volna teljes az este. 

A hajnalig tartó mulatságot a ha-
gyományok szerint minden évben a 
„Schuster”-tánccal zártuk.

A régi tradíciókat csak úgy őriz-
hetjük meg, ha van kivel és van ki-
nek. Ez az este jó példa arra, hogy 
együtt egymásért érdemes.  

Köszönetet mondunk minden 
szereplőnek, vendégnek, felkészí-
tőnek, szülőnek a részvételért és a 
segítségért és nem utolsó sorban 
a kitűnő zenéért az Unter-Rock 
együttesnek, terítésért és vacsoráért 
a Deja vu tulajdonosának és sze-
mélyzetének.

                                         Tamási Város 
Német Nemzetiségi Önkormányzata

Soron következő programok a 
Tamási Termálfürdőben 

Március 8. 
NŐNAP – A FLAMINGó VIRÁGÜzLET TÁMOGATÁSÁVAL

Március 15. 
1848. MÁRCIuS 15-RE EMLÉKEzÜNK

Március 22. 
A KÖLTÉSzET ÉS A VÍz VILÁGNAPJA A FÜRDŐBEN

Április 1.
BOLDONDOK NAPJA

Április 8-9.
HúSVÉT

A programok részleteiről, a csomagajánlatokról érdeklődjön a 74/470 
437 TELEFONSZÁMON, AZ info@tamasifurdo.com-n, illetve a 
www.tamasifurdo.hu-n vagy a www.facebook.com/TamasiSpa-n!

Szolgálni egy életen át 
80 éves Deák István nyugalmazott igazgató

A 80. születésnap számvetésre 
ösztönöz, áttekinteni az elmúlt 
évtizedek munkásságát, eredmé-
nyeit, sikereit és megpróbáltatá-
sait. 

Különösen igaz ez, ha valakinek 
annyira gazdag és sok kihívást meg-
élt szakmai életútja van, mint Deák 
Istvánnak a Gyulaj Erdészeti és Va-
dászati Zrt. jogelődjének, az egykori 
Gyulaji Állami Erdő- és Vadgaz-
daság nyugalmazott igazgatójának. 
1932. január 30-án látta meg a nap-
világot a Baranya megyei Felsőeger-
szegen. 

Általános, majd középfokú tanul-
mányait befejezve a Sopronba je-
lentkezett erdőmérnök hallgatónak.  
Az akkori nevén Erdőmérnöki Fő-
iskolán 1954-ben vette át mérnöki 
oklevelét. 

Tanulmányai végeztével 1955. ja-
nuár 1-jén kezdte el sikeres szakmai 
életútját az akkor még két külön 
gazdaságként működő Gyulaji Vad-
gazdaság és Tamási Erdőgazdaság 
közül az utóbbi, 1953-ban újonnan 
létrehozott Pári Erdészeténél. 

A kezdetekben, mint szakelőadó 
dolgozott az erdészet állományá-
ban. Szakmai kibontakozása számos 
változás és átalakítás mellett ment 
végbe, melyekhez mindig sikerrel 
tudott alkalmazkodni. Az akkori 
kor gazdaságpolitikai irányzatának 
megfelelően 1955-ben a Tamási Er-
dőgazdaság átalakításáról és átneve-
zéséről döntött a tulajdonos Magyar 
Állam. Az így megalakult Tolna 
Megyei Állami Erdőgazdaságnál 
1957-től mint művelési csoport-
vezető dolgozott tovább, egészen 
1970-ig. Életútját nagyszabású vál-
tozások követték. 1969-ben a fent 
említett két nagyhírű állami gaz-
daságot összevonták, megalakítva 
ezzel a Gyulaj Erdő- és Vadgazda-

ságot. 1970-től az újonnan megala-
kult erdő- és vadgazdaság főmérnö-
kévé nevezték ki. Aktív segítőjeként 
vett részt olyan nagyszabású ese-
mények munkálataiban és kivitele-
zésében, mint az 1971-es világhírű 
budapesti vadászati világkiállítás 
és a nagysikerű 1973-as Országos 
Erdészeti Egyesület Közgyűlése és 
Fagazdasági Műszaki Napok, mely 
Tolna megyében, javarészt Szek-
szárdon és Tamási/Gyulajon került 
megrendezésre. 1985-ben Tamási 
megújult és akkori kornak meg-
felelő modern városközpontjában 
átadásra került az állami erdőgaz-
daság új kétszintes irodaháza, mely 
egyben az egész gazdaság központ-
ja lett. Deák István az új központi 
irodaházban az addigi főmérnöki 
posztjáról kinevezve 1985-től mint 
igazgató dolgozhatott, 1992-ben, 
a patinás hírű erdő- és vadgazda-
ság igazgatójaként ment nyugállo-
mányba. Szakmai érdemeiért és ki-
emelkedő munkásságáért az erdész 
szakma Bedő Albert-díjra jelölte, 

melyet 2000-ben kapott meg. Gaz-
dag, számos szakmai irányváltást 
megélt életútjához helyi, országos, 
de még világszinten is kiemelkedő 
események párosíthatóak. Elég csak 
- a teljesség igénye nélkül - megem-
líteni az 1965-ös, 1969-es, 1970-es, 
majd a legendás ’72-es világrekor-
der gyulaji dámbikát, 1971-ben a 
vadászati világkiállítás helyi szin-
ten történő szervezését, az óbiródi 
vadászkastélyhoz vezető út időjárás 
biztossá tételét, 1972-ben a csibráki 
vadászház és 1978-ban az óbíródi 
kísérőszállás felépítését, 1973-ban a 
gyulaji dámrezervátum létrehozását 
és 1985-ben az új központi irodaház 
felépítését és avatását.

Deák István Bedő-díjas erdőmér-
nök ma is aktív a szakmai közélet 
területén.

A Gyulaj Erdészeti és Vadászati 
Zrt. kollektívája a 80. születésnapja 
alkalmából boldog születésnapot, jó 
egészséget és további munkás éve-
ket kíván Pista Bácsinak! 

Gyulaj Erdészeti és Vadászati zrt.

CKÖ-hírek
Brandt Róbertet, a tamási Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat 
elnökét kérdeztük az elmúlt he-
tek, hónapok történéseiről.

 – Először is az új nemzetiségi 
törvény előírásai miatt megvál-
tozott a nevünk, január 1-jétől 
Tamási Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata lettünk. Ez azt is 
jelenti, hogy önálló önkormány-
zattá váltunk, önállóan, szerény, 
214 ezer forintos állami költség-
vetéssel működünk. 

Természetesen továbbra is 
együttműködünk Tamási Város 
Önkormányzatával, bizonyos fel-
tételeket továbbra is ők biztosíta-
nak számunkra.

Az új nemzetiségi törvény 
egyébmódosításokat is jelent. Így 
például fegyelmi eljárás indítha-
tó azzal a képviselővel szemben, 
aki 3 hónapig nem jelenik meg a 
testületi üléseken, nem vesz részt 
aktívan annak munkájában. Üd-
vözlöm az új nemzetiségi törvényt 
azért is, mert tett a cigányságnak 
ezzel egy gesztust, hisz nekünk 
nincs anyaországunk. A kisebb-
ségi önkormányzatok költségve-
tése viszont szerényebb lett, ezért 
csak azok maradnak fenn, ahol a 
vezetőség valóban érdemi, önkén-
tes munkát végez, s a tagság ré-
széről igény van rá. Megszűnnek 
az „etno biznisz” önkormányza-
tok. Várjuk viszont a tavaly már 
megítélt, de még át nem utalt 

támogatásokat a Vekerle Sándor 
Alapkezelőtől, s az idei pályázatok 
kiírását. Bízunk benne, hogy ha-
marosan beindulnak az Országos 
Roma Önkormányzat által meg-
hirdetett programok is. A szoci-
ális segítő tanfolyamokra például 
a kisebb településekről 1, Tamási-
ból 3 fő iratkozhat be, s a kilenc 
hónapos képzést követően 2 évig 
biztosított a foglalkoztatásuk. Fő 
feladatuk lesz az itteni roma csalá-
dok szociális segítése, a pályázatok 
kidolgozása. Bízom abban is, hogy 
a tavaly már említett gátőr prog-
ram májusban elindulhat. Nagy 
reményeket fűzök a roma vállal-
kozó programhoz, amely kapcsán 
megállapodás előtt állok az or-
szágos elnökséggel. Ennek célja a 
roma vállalkozók segítése, a roma 
származású munkaerő foglalkoz-
tatása, a megélhetés biztosítása.

Természetesen szervezzük már 
az idei kulturális programokat, a 
legközelebbi esemény a hagyomá-
nyos húsvéti bál lesz a rácvölgyi 
Közösségi Házunkban.

A tamási Polgármesteri Hivatal-
ban kéthetente tartok ügyfélfoga-
dást hétfőtől péntekig 8.00-11.30 
között. Egyéb időpontokban is 
elérhető vagyok a 30-410-1256 
mobilszámon, illetve a lupo01@
citromail.hu e-mailon. Remélem, 
hogy a közeljövőben pályázati for-
rásból sikerül majd egy munkatár-
sat alkalmazni, így minden héten 
tarthatunk majd ügyfélfogadást.

Látássérültek
A Látássérültek Esélyegyenlősé-
géért Egyesület értesíti Kedves 
Tagjait, hogy a 2012 évi tagsági 
díjat február hónapban a fogadó 
órákon lehet befizetni.

Fogadóórát minden szerdán dél-
után 14-16 óráig tartunk a Műve-
lődési Központ 3. sz helyiségében.

Értesítjük Kedves Tagjainkat, 
hogy az egyesület az éves köz-
gyűlését 2012. március 28-án 15 
órakor tartja a Városi Művelődési 
Központban, melyre tisztelettel 
meghívjuk Önöket. Részvételükre 
feltétlenül számítunk. 

Látássérültek Esélyegyenlőségéért 
Egyesület elnöksége

Tisztelt Adományozók!
Köszönjük Önöknek a 2011. évi önzetlen segítségüket, melyet ado-
mányként és a 2010. évi adójuk 1%-kából ajánlottak fel.

Ezt a pénzt rászoruló látássérült fiatalok támogatására, tagjaink egész-
ségmegőrzésére, esélyegyenlőségük megteremtésére, rendezvények szer-
vezésére használtuk fel. Kérjük, továbbra is segítsen, hogy segíthessünk!  

Támogassa személyi jövedelemadója 1%-kával a Látássérültek Esély-
egyenlőségéért Egyesületet. Adószám: 18863022-1-17



6         TAMÁSI TÁJ        2012. március

Babaúszás II.
A Tamási Táj februári számában 
Dezső Judit tanárnővel a termál-
fürdőben zajló babaúszásról be-
szélgettünk. A cikk megjelenését 
követően számos kérdés kaptunk. 
Ezekből válogattunk egy csokor-
ral. 

•  Milyen „úszóruhát” viselnek a 
kicsik?

 – A medencébe speciális pelenka: 
az úszópelenka ajánlott. Eldobható, 
egyszer használatos, vagy mosható 
változatban található kereskedelmi 
forgalomban.
•  Milyen otthoni előkészülete-

ket tegyenek a szülők?
 – Az uszoda látogatására már az 

otthoni fürdetésnél fel tudják készí-
teni a babákat. Ha elég nagy a für-
dőkád, akkor fürödjenek együtt! A 
víz hőmérséklet legyen 31-32 fokos, 
vagy ha ennél melegebb, alkalmaz-
zák a “hideg foltot”: a felfordított 
zuhanyrózsából hidegebb vizet ára-
moltassanak a kádba, és ebbe a kör 
alakú hidegfoltba úsztassák, lebeg-
tessék a babát, majd vissza a mele-
gebb részbe. Ha fürdetés során kis 
pohárnyi vizet szép lassan végiglo-
csolnak a baba homlokától az arcán, 
megtapasztalják a búvárreflexet. Ha 
2-3 hónapos a baba, még csak meg 
sem lepődik, rezzenéstelen arccal 
tűri a lecsorgó vizet az arcán. Gya-
korolják ezt minden fürdésnél, és ha 
még a víz mennyiségét is növelik, 
akkor profi módon készíthetik fel 
a babákat az uszodai foglalkozások 
legfontosabb elemére: a merülésre.
•  Mit kell magunkkal vinni az 

első alkalomkor?
 – 2 törölközőt (amivel felöltözte-

tik, s amivel megtörlik), úszópelus, 
folyadék: a baba kifárad foglalkozás 
alatt, igényli majd.
•  Mi a teendőnk az első alka-

lommal az uszodában?
 – Az első foglalkozás az ismerke-

désről szól. Ismerkedés a helyszín-
nel, az uszoda hangjaival, a nagy 
vízfelülettel, ismerkedés az okta-
tóval, ismerkedés a többi babával. 
Még leírni is sok, hát még megta-
pasztalni!
•  Hány hónapos kortól lehet 

uszodába menni a babával?
 – Három vagy négy hónapos 

kortól lehet az uszodába látogatni, 
ekkora erősödik meg a baba im-
munrendszere annyira, hogy nyílt 
fürdőbe is bevihetjük. Az első oltás 
után pedig már védve is van.
•  Ha elkezdünk járni, az órák 

tartalma szempontjából mennyire 
fontos a folyamatosság?

 – A rendszeresség minden tevé-
kenységnek az alapja. Mint minden 
testmozgás, a babaúszó foglalkozás 

is akkor eredményes, ha rendszere-
sen űzzük. A búvárreflex 1 éves ko-
rig megszűnik, ha nem használjuk 
ki előtte. Sőt, ekkor indul az első 
dackorszak, jobb, ha előtte a vízhez 
szoktatjuk babánkat!
•  Az etetést célszerű a foglalko-

zás utánra tervezni? Milyen hosz-
szú egy foglalkozás? 

 – Fél, ill. később, amikor már töb-
bet merül, minimum egy órával a 
foglakozás előtt lehet etetni a kicsit. 
Az óra után folyadékot mindenkép-
pen igényel, ezért ha szopik a baba, 
akkor van rá lehetőség, hogy meg-
szoptassa az anyuka, ha nem, akkor 
is gondoskodni kell a folyadék pót-
lásáról. A picikkel fél-háromnegyed 
óráig van a szülő a vízben az én 
irányításommal. A babaúszás előtt 
bemelegítéssel kezdünk, a medence 
szélén ülve.
•  Hol, és hogyan lehet jelent-

kezni babaúszásra?
 – Ha ellátogatnak a honlapomra 

a www.babaorom.hu oldalra, ott sok 
hasznos információ mellett az elér-
hetőségeimet is megtalálják
•  Milyen gyakori legyen a rész-

vétel?
 – Mint minden testmozgás, a 

babaúszó foglalkozás is akkor ered-
ményes, ha rendszeresen űzzük. A 
foglalkozások ezek mellett megad-
ják a közös családi játék és tanulás 
élményét, amely során a gyermek 
és a szülő a lehető legjobban meg-
ismerhetik egymást, a családtagok 
érzelmileg is a lehető legközelebb 
kerüljenek egymáshoz, kialakuljon 
a kicsikben a szülők iránt érzett fel-
tétlen bizalom. Öröm látni, ahogy 
apukák-anyukák boldogan játsza-
nak babájukkal. A foglalkozások 
alatt szakképzett védőnő, Tilkné 
Kopácsi Kati is segíti munkámat.
•  Judit, köszönjük a tájékozta-

tást.

Óvodai és bölcsődei 
beiratkozás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a bölcsődei és az óvodai beirat-
kozás 

2012. március 12-én és 13-án lesz 
7.00 órától 17.00 óráig az óvodavezetői irodában.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- születési anyakönyvi kivonat
- TAJ-kártya
- lakcím-kártya

óvoda és Bölcsőde vezetése

Téltemető projekthét 
Würtz Ádám Általános Iskola

Bár a tél temetése úgy tűnik, nem 
sikerült, ennek ellenére fergeteges 
farsangi mulatsággal zárult pénte-
ken a 2. évfolyamosok projekthete. 
A hét során a farsanggal kapcso-
latos szokásokat, népi hagyomá-
nyokat, jeles napokat idézték fel 
a nebulók tanítóik és külső szak-
emberek segítségével. A program 
minden reggel rövid kis műsorral 
indult az iskolarádión keresztül. 
A tanulók farsanghoz kötődő ver-
sikéket, dalocskákat, ismeretter-
jesztő szövegeket adtak elő.

A gyerekek a hagyományos óra-
szervezés helyett évfolyamszinten 
több csoportban vettek részt az is-
kolában, vagy a külső helyszíneken 
zajló programokon. A kínálat rend-
kívül színes volt: a hét során tanu-
lóink kézműveskedtek, részt vettek 
rendhagyó irodalomórán, énekel-
tek, verseltek, ügyességi versenye-
ken szurkoltak vagy farsangi sza-
lagos-, csöröge-, illetve rózsafánk 
sütésénél segédkeztek a vállalkozó 

kedvű nagymamáknak.
Péntekre készen álltak a farsan-

gi díszek, álarcok és jelmezek. El-
készültek a finom szendvicsek. A 
szülők segítségével díszbe borult 
az ebédlő, és végre kezdődhetett a 
projektzáró farsangi bál. A gyerekek 
felvonultak jelmezeikben, jókedvűen 
táncoltak a táncházban, nyertek a 
tombolán, ettek- ittak, jót mulattak!

A hét remekül sikerült. Pedagó-
gusok és gyerekek egyaránt úgy 
gondolják, a sikerre való tekintettel 
a projekthét jövőre is folytatódik. A 
hét eseményeit az érdeklődők nyo-
mon követhetik iskolánk honlapján.

A projekt megvalósításához szük-
séges anyagok nagy részét az iskolai 
IPR segítségével teremtettük elő, 
mivel a második évfolyamon be-
vezettük a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók megsegítését célzó 
programot.

Köszönjük a segítségét valamennyi 
közreműködő pedagógusnak, külsős 
szakembernek és a szülőknek!

Erdősiné Takács Hajnalka tanító

Gyakorlati hely
A tamási Tourinform 

Iroda nyári gyakorlati 
helyet kínál idegenfor-
galomi szakos középis-
kolások, egyetemisták 

számára. 

Jelentkezni lehet Örmé-
nyi Jánosnál a Tourin-

form Irodában (T. Hársfa 
u. 3., az új termálfürdő 
épületében) vagy a 06-

30-271-10-79-es telefon-
számon. 

„Játék az 
élet…”

Színjátszó verseny
Február 15. nagy nap volt az éle-
tünkben. Pakkokkal, díszlettel 
fölszerelkezve vonattal utaztunk 
Budapestre az Osztrák Intézet 
által szervezett országos Olima 
színjátszó versenyre.

A színdarabok a Freundschaft 
témakörből kerültek ki. Mi is úgy 
éreztük, mint ilyenkor mindenki, 
hogy jobbak a csoportok és szerep-
lőik nálunk. Nagy levegőt vettünk a 
bemutatónk előtt, szívünk gyorsan 
vert az izgalomtól, de beleadtunk 
apait-anyait.

A zsűri kiemelte teljesítményün-
ket, és boldogok voltunk, hogy cso-
portos és egyéni díjakkal is gazda-
godtunk.

Olyan jól éreztük magunkat, és 
annyira földobott bennünket a si-
ker, hogy úgy döntöttünk, jövőre 
újra ott leszünk!

Boczor Dávid TONIEPSz 6.a

Waldorf-hírek
Kitombolta magát Télkirály

Alaposan megrázta szakállát, 
megjáratta a földön a mínuszokat 
– ideje nagy vidámsággal elbú-
csúztatni!

A Waldorf farsangi ünnepkö-
re szerint a felnőttek számára már 
láthatatlan kis lények – a növények 
gyökerei között vagy az erdőkben 
lakó manók, törpék – jót mulatnak 
ilyenkor az emberek tavaszi elfog-
laltságain, azokon a gondokon, 
ahogy megéljük a természet ébredé-
sét.  Ha van hozzá elég humorunk 
– márpedig most legyen! – meg-
testesítjük saját tulajdonságainkat 
vicces jelmezekkel és jót nevetünk 

saját magunkon.  A gyerekek szá-
mára az egyik legnagyobb élmény, 
ha beléphetnek egy-egy varázslatos 
világba, ami hihetetlennek és elér-
hetetlennek tűnik számukra. Ebben 

az időszakban lehetőségük nyílik rá. 
Februárban a Waldorf-óvodákban 
és -iskolákban meséket játszanak 
el maskarában, ami egyszerre játék, 
személyiségfejlődés – más szerepé-
be élni magukat, utánozni, együtt, 
közösen alkotni. Az önbecsülésük 
is nő, hiszen kis színészek lehetnek, 
s ez nem kis munka.

Jusson idő ilyen meghitt órákra a 
mai rohanó világunkban! Ne sod-
ródjunk az árral  ( pedig patakok-
ban folyik a hólé – most kell nevet-
ni!), hanem higgyünk abban, hogy 
a világot mi alakítjuk! Csak vegyük 
észre az alkalmakat!

Dr. Ollmann Anasztázia

Tisztelt Adózók!
Kérjük, hogy személyi jövede-

lemadójuk 1%-val támogassák 
a TAMÁSI GIMNÁzIu-
MÉRT KÖzALAPÍTVÁNyt.

Adószámunk: 188 54608-1-17
Támogatásukat előre is kö-

szönjük.
Az alapítvány kuratóriuma

Köszönjük, hogy az SzJA 1%-
át a „TAMÁSI SzAKKÉP-
zÉSÉÉRT” ALAPÍTVÁNy-
nak ajánlották fel.

A befolyt összeget 197 967,- 
Ft-ot a TMÖ Szent László 
Szakképző Iskola és Kollégium 
Vályi Péter Szakképző Iskolai 
Tagintézménye tehetséges ta-
nulóinak támogatására, verse-
nyekre, nyelvvizsgára, ballagási 
költségek fedezésére fordítottuk.

Kérem, ha lehetőségük van rá 
a jövőben is támogassák alapít-
ványunkat!

Számlaszám: 
OTP 11746029-20013578
Adószám: 18852709-1-17
Segítségüket köszönjük!

Erőszak, agresszió
Családon belüli erőszak és iskolán 
belüli agresszió címmel kerekasz-
tal beszélgetést rendeztek febru-
ár 27-én a Vályi Péter Szakképző 
Iskolában. Délelőtt a diákok szá-
mára, 15 órától pedig a szülők, 
pedagógusok és más érdeklődő 
számára zajlottak a rendezvények.

Meghívott vendégek voltak: dr. 
Gyurkó Szilvia, Eszter Alapítvány 
és az UNICEF-től, dr. Tolácziné 
Varga Zsuzsa, Pécsi Tudomány-
egyetem Illyés Gyula Főiskolai 

Kar, Szociális Munka Tanszék, dr. 
Pásztorné Tamás Erzsébet, Tamá-
si Rendőrkapitányság, Csere Ibo-
lya, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Tamási, Bartha  Éva mo-
derátor. Az érintett témák:

gyermek-bántalmazás családon és 
partnerkapcsolaton belül, az erő-

szak formái, 
tünetei, kö-
v e t k e z m é -
nyei avagy 
miből sejthe-
tő, hogy va-
laki érintett, 
a  pedagógu-
sok és szülők 
kötelezett-
ségei. Az is-
kolai erőszak 
témakörben 
a diák-diák, 
a tanár-diák 
agresszió, a 
helyi ellátó-

rendszer lehetőségei.
A szervezők remélik, hogy ennek 

az égető témakörnek lesz közös to-
vább gondolása Tamási és környé-
kén is - mert együtt könnyebb!
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Kosárlabda
Rájátszás

2012.02.18-án a rájátszás első 
mérkőzésén, Kaposváron győze-
lemmel kezdtek a DÁMOK!

KASI (Kaposvár) - Tamási Ko-
sárlabda Sport Egyesület 52-74 
(8-22, 14-16, 15-14, 15-22)

Tamási: Haraszti L. (24), Mada-
rász (18/6), Haraszti V. (9), Trick 
(6), Pájtli (3/3). Csere: Breuer-Or-
bán (14), Cseresznyés (-). Edző: 
Madarász András.

További mérkőzések:
Március 10. (szombat) 10.30
Tamási – Meló-Diák Tamási 

Sportcsarnok 
Március 25. (vasárnap) 10.30 
ATM-VTP – Tamási Kaposvár 

Táncsics M. Gimnázium 
Március 31. (szombat) 10.30
Tamási – KASI Tamási Sport-

csarnok 
Április 7. (szombat) 10.30
Tamási – ATM-VTP Tamási 

Sportcsarnok 
Április 22. (vasárnap) 10.30
Volga – Tamási Kaposvár Táncsics 

M. Gimnázium 
Április 28. (szombat) 10.30 
Meló-Diák – Tamási Kaposvár 

Táncsics M. Gimnázium

Súlyemelés
 A Magyar Köztársaság 2012. évi 

abszolút csapatbajnokság 15 csapa-
tos 1.  régiós fordulóját rendezték 
február 18-án Pécsett. A Tamási 
Koppány SE súlyemelő csapata 
Pécs és Iregszemcse mögött a har-
madik helyen végzett.

A csapat tagjai voltak, Bartucz 
Máté (serdülő), Borbély Gergő, 
Orsós István (ifjúsági), Szűcs Dá-
vid és Lendvai Szilárd (junior) ver-
senyzők. Az országos diákolimpia 
selejtezőjén Orsós Richárd (10-12 
évesek) és Kalányos Sándor (ifjúsá-
gi) versenyzők első helyen végeztek.

Az Országos Diákolimpia Dön-
tőjét április 7-8-án rendezik, a bu-
dapesti TSE Elem utcai csarnoká-
ban, a versenyt az interneten élőben 
lehet követni.

Bachmann Béla

Március 12. 19.00
Színházbérlet 3. előadása

Neil Simon:
NŐI FuRCSA PÁR

vígjáték 2 részben a Száguldó Orfeum előadásában
Szereplők: Hűvösvölgyi Ildikó, Ivancsics Ilona, Szilvássy Annamária

Farkasházi Réka / Szumelidisz Kriszti, Bajza Viktória, Balázs Andrea, 
Bardóczy Attila, Agárdi László Rendezte: Bencze Ilona

Belépődíj: 3.000, 2.800, 2.600 Ft A megváltott bérletek érvényesek.
Március 13. 14.00

ESTHAJNAL NyuGDÍJAS KLuB
MEGEMLÉKEzÉSE MÁRCIuS 15. ALKALMÁBóL

Március 14. 11.00
A MÁRCIuSI IFJAK NAPJA 
múltidéző játék március 15. emlékére

Március 15. 
VÁROSI MEGEMLÉKEzÉS

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 164. évfordulójáról
Március 19. 14.00

KI JÁTSzIK ILyET?
ügyességi játékok tanítása 4.a. osztályosoknak

Március 20. 14.00
KÉzMűVES FOGLALKOzÁS

a gimnázium napközis csoportjának
Március 21. 13.00

KÉzMűVES FOGLALKOzÁS
az 1.c. osztályosoknak

Március 21. 19.00 Mozi
MISSION IMPOSSIBILE – FANTOM PROTOKOLL

Színes szinkronizált, amerikai akciófilmm16 éven aluliaknak nem ajánlott!
Március 22. 14.30

„CSINTEKERINTŐ”
Bognár Szilvia gyermekkoncertje Belépés díjtalan!

Március 23. 10.00 „Csipike” gyermekszínházi bérlet 3. előadása
MEKK MESTER Az EzERMESTER
a Szegedi Miniszínház előadása Jegyár: 700 Ft

Március 27. 14.00
KI JÁTSzIK ILyET?

ügyességi játékok tanítása 4.d. osztályosoknak
Március 27. 14.00

KÉzMűVES FOGLALKOzÁS
a gimnázium kollégistáinak

Március 28. 14.00
KI JÁTSzIK ILyET?

ügyességi játékok tanítása 4.e. osztályosoknak
Március 30. 14.00 Gyerek mozi
TÁNCOLó TALPAK 2.

Belépőjegy:350 Ft
Március 31. 14.00

KISTÉRSÉGI BORFESzTIVÁL ÉS GASzTRONó-
MIAI BEMuTATó 

a Kossuth téren.

KIÁLLÍTÁSOK

Március 6-tól április 1-ig
a művelődési központban

πxL
BEMUTATÓ VARGA ESZTER

fotóiból
Megtekinthető az intézmény nyitva tartási idejében.

Március 28-tól április 22-ig
a TAMÁSI GALÉRIÁBAN Tamási, Szabadság u. 29/2.

„ÁLLOMÁS”
HAID ATTILA fotóművész kiállítása

Megnyitó: március 28. 16.30
Megnyitja: 

Dalos Olivér művészeti menedzser

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

Hétfő szünnap.

TAMÁSI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

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

Vályi-galéria
Cs. Mayer Katalin festményeiből 
nyílt kiállítás február14–én a Vá-
lyi Kindl-kupolagalériájában. A 
tárlatot dr. Papp Lajos szívsebész 
professzor nyitotta meg. 

A műsorban közreműködött Ko-
vács Zoltán zenész, Sipos Gabriella 
és Bősze Zoltán táncosok, valamint az 
iskola Hangadó társulata. A kiállítás 
március12-ig tekinthető meg az in-
tézmény nyitva tartási ideje alatt.

Sportolóink elismerése
Tamásiak a megye legjobbjai közt

A felújított Vármegyeházán ad-
ták át a „Tolna Megye Legjobb 
Sportolói 2011” elismeréseket 
február 16-án. 26 sportágban 
50 sportoló és 39 edző részesült 
kitüntetésben, köztük 3 tamási 
versenyző és edzőik.

Atlétikában Savanyú Péter 
(Omega AC, edzője Annus Adri-

án), lovassportban Hajdics Ágnes 
(Tamási Lovassport Egyesület, 
edzője Kapoli István), súlyeme-
lésben Hetényi György (Tamási 
Koppány SE, edzője Bachmann 
Béla) vehette át a sportág megyei 
legjobbjának járó címet. Gratulá-
lunk a sportolóknak és edzőiknek.

Tamási Galéria
Február 22-én nyílt a Tamási Ga-
léria új időszaki kiállítása. 

Ezúttal az idén 10 éves bonyhádi 
zománcműves alkotótábor anyagá-
ból nyílt tárlat, amely március 18-ig 
tekinthető meg a Kultúrák Házá-
ban hétfő kivételével naponta 14-
18 óra között.

Tisztelt támogató-
ink, kedves szurkoló-
ink és drága ismerő-

seink!
 Ez úton szeretnénk Önöket/

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

Tamási Kosárlabda Sport 
Egyesület

Adószám: 18863675-1-17 
Köszönjük!

Tamási Omega AC
 Téli eredmények

Fedett pályás felkészülési 
verseny Bonyhád

60 m futás 3. Lacza Eszter 99’. 
300 m futás 2. Tóth Richárd 98’. 
1500 m futás1. Tóth Richárd. Tá-
volugrás 2. lacza Eszter.  Súlylökés 
4 kg  2. Balla Zsolt 97’. 6 kg 3. Szu-
hai Szabolcs 94’.

Fedett pályás felkészülési 
verseny Bonyhád

60 m futás 3-4. Lacza Eszter 99’, 
3. Kemény Dávid 97’. 1000 m futás 
3. Tóth Richárd 98’. Távolugrás2. 
Lacza Eszter 489 cm egyéni cs.  
Súlylökés 4 kg 2. Balla Zsolt 11,90 
m egyéni cs. 5 kg 3.Szuhai Máté 
7,26 kg. 2. Veréb József 72’ .

Tolna Megye Nyílt Fedett 

Pályás Atlétika Bajnoksága 
Bonyhád 

60 m futás 1. Lacza Eszter 99’. 
1. Kemény Dávid 97’, 3. Balla 

Zsolt. 1000 m futás  2. Tóth Ri-
chárd 98’ . Távolugrás 1. Lacza Esz-
ter,  2. Kemény Dávid. Súlylökés 4 
kg  1. Balla Zsolt 7,26 kg, 5. Veréb 
József 72’   11,33.   

ROYAL SPED KUPA Zala-
egerszeg

60 m futás 3. kemény Dávid 97’ 
8,0 egyéni. cs.,  2. Lacza Eszter 99’ 
8,4. 1000 m futás 4. Tóth Richárd 
98’. Távolugrás 3. kemény Dávid 
97’. Távolugrás 2. Lacza Eszter 4,80 
m. Diszkoszvetés  1 kg  1. Balla 
Zsolt 97’. Súlylökés 4kg 2. Balla 
Zsolt.

Anyakönyv
Február hónapban házasságot 

kötöttek:
Halász Tünde – Németh Róbert
Sok boldogságot az ifjú párnak!

Január hónapban elhunyt:
Ratkai István

Február hónapban elhunytak:
Szabó Istvánné Csák Rozália

Balogh István
Szarka Györgyné Patkó Teréz

Szabó József
Részvétünk az elhunytak hoz-

zátartozóinak!
Bencze Gyöngyi anykönyvvezető

Tisztelt Támogatónk!
Kérjük, hogy adója 1%-ával 

támogassa egyesületünk sakk és 
súlyemelő szakosztályának mű-
ködését.

Támogatását tehetséges ifjúsági 
versenyzőink versenyeken való 
részvételének biztosítására for-
dítjuk.

Tamási Koppány SE
Adószám: 19953346-1-17

Támogatását tisztelettel kö-
szönjük!

Kedves Szülők, Támogatók, Ér-
deklődők!
Szeretnénk Önöket/Titeket 
meghívni a „Dámocskák” első 
nyílt, bemutató edzésére.

Időpont: 2012. március 13. 
(kedd) 17 óra. Helyszín: Béri 
Balogh Ádám Gimnázium tor-
naterme.

Mindenkit szeretettel  várunk!
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2012-ben is hirdes-
sen hangsebességgel, 
változatlan árakon!

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

Reklámajánlatunk:
Napi hirdetés: 

4-szeri elhangzással  
2.000,-Ft + Áfa. 

Hétnapos hirdetés: 
napi 3-szori elhangzással,  

összesen 21 sugárzás, 
10.500,-Ft+Áfa.

TAMÁSI TÁJ
Szerkesztőség: 

Lakatos Sándor, Miskolczi 
zoltánné, Örményi János, 

Sógorka Péter

Felelős szerkesztő: 
Örményi János

7090 Tamási, Hársfa u. 3.
E–mail: tamasi@tourinform.hu

Tel: 06 (74) 898 105

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

Jóval Jobban Jár!
2012. március 10-től március 31-ig 

AKCIó  a Kop-Ka zrt. 
3. sz. Szupermarket üzletében!

 
 
COOP SERTÉS PÁRIZSI GYÁRTÓ: PICK Szeged  699 FT/KG
COOP  TEJ ZACSKÓS 1L 2,8%   189 FT/L
BÚZA KENYÉR 1KG    220 FT/KG
 MINDEN PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON
  ZSEMLE ÉS KIFLI   20 FT/DB

SERTÉSHúS AKCIó 2012. MÁRCIuS 16 – 18-IG
SERTÉS LAPOCKA    999 FT/KG
SERTÉS COMB    1049 FT/KG

SERTÉSHúS AKCIó 2012. MÁRCIuS 22 – 25-IG
SERTÉS LAPOCKA    999 FT/KG
SERTÉS TARJA CSONT NÉLKÜL  1199 FT/KG

BAROMFIHúS AKCIó 2012. MÁRCIuS 14 – 25-IG
EH. CSIRKE NYAK    199 FT/KG
EH. CSIRKE HÁTSÓNEGYED   499 FT/KG
EH. PULYKA SZÁRNY    569 FT/KG

KISKERT TuLAJDONOSOK FIGyELEM! 
VETŐMAGOK SzÉLES VÁLASzTÉKÁT KÍNÁLJuK.

HÉTKÖZNAP MINDEN DÉLUTÁN FRISS PÉKÁRUVAL VÁR-
JUK VÁSÁRLÓINKAT.

… ÉS MÉG TÖBB SZÁZ TERMÉKET KÍNÁLUNK 
AKCIÓS ÁRON!„AMÍG A KÉSZLET TART! ”
VÁRJA VÁSÁRLÓIT A KOP-KA ZRT.

Újraindult a közfoglalkoztatás
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

Szerkesztőségünk az új közfog-
lalkoztatási programról kérdezte 
Gőbölös Pétert a Gyulaj Erdészeti 
és Vadászati zrt. vezérigazgató-
ját. Vezérigazgató úr, hogyan vesz 
részt a közmunka programban a 
Gyulaj zrt.?

 – A tavalyi közfoglalkoztatott 
létszám közel duplájával, 186 fővel 
indult február elsején a közmunka-
program, mely keretében dolgozók 
a kezelésünkben lévő állami tu-
lajdonú erdőben végeznek fontos, 
hasznos munkát. Az erdők keze-
lőjeként a Gyulaj Zrt. nagy hang-
súlyt fektetett az értékes és értel-
mes munkát adó és minél hosszabb 
közfoglalkoztatásra, ezért a közel 
11 hónapos időtartamú programra, 

több mint húsz községhatárban, 
különböző munkakörökben to-
boroztunk jelentkezőket. Bővült a 
tevékenységek köre, ezért a hagyo-
mányos erdőművelési tevékenysé-
gek mellett jelentős a közjóléti és 
turisztikai ágazatban, továbbá az er-
dei létesítmények karbantartásában 
a foglalkoztatás, de az erdőőrzésben 
és a vadgondozásban is nagy segít-
séget nyújtanak a munkások.
•  Milyen munkaszervezést igé-

nyel a zrt. szakembergárdájától ez 
a közfoglalkoztatotti létszám?

 – Rendkívül körültekintő szer-
vezést igényel, melyet Kollégáim 
komoly ez irányú tapasztalataikkal 
szerveznek meg. Az erdészeti üze-
mi területünkön fontos – sokszor 
nehéz terepen - a személyszállítás 
megszervezése. Az üzemanyag, a 
szerszámok kijuttatása precíz lo-
gisztikát, a munkák szakmai ellen-

őrzése pedig lelkiismeretes oda-
figyelést követel meg cégünktől. 
Az adminisztrációnk számára is 
jelentős mértékű feladatot jelent az 
elszámolások, a könyvelés és a bér-
számfejtés végrehajtása, de ezt is ki-
tűnően oldják meg munkatársaim.

Minden közfoglalkoztatott bal-
esetelhárítási és munkavédelmi 
oktatásban részesül, de egy részük 
OKJ-s motorfűrészes továbbképzé-
sen is részt vehetnek majd a prog-
ram folyamán. Munkaruházattal, 
védőeszközökkel is segíti a társaság 
a hatékony és értékteremtő munkát.
•  A szokatlanul kemény februári 

téli időjárást hogyan sikerült áthi-
dalni a munka-szervezés során?

 – A legelső feladat a jelentős ha-
vazás miatt az épületek, erdei utak, 

rakodók, vadetetők és vendégházak 
környékének hó eltakarítása volt, de 
az olvadás után a téli sarjvágások és 
a karbantartások következnek, majd 
a tavaszi erdősítési feladatok.
•  Vezérigazgató úr, hogyan lát-

ja a Gyulaj Erdészeti és Vadászati 
zrt. térségi foglalkoztatásban be-
töltött szerepét, felelősségét?

 – Az általunk kezelt erdőva-
gyon értéke óriási, melyet védünk, 
őrzünk és gyarapítunk, tartamos 
gazdálkodással fenntartunk, amit 
majd továbbadunk az utódaink-
nak. Emellett az erdőterületeinken 
nagyon fontos a védelmi és közjó-
léti funkció, a biológiai sokféleség 

megtartása, a vízkészlet megóvása, 
az erózió és a defláció elleni véde-
lem, a táji szépségek megtartása, az 
oktatás-kutatási feladatok előse-
gítése, az erdei élőhelyhez kötődő 
vadállomány fenntartása, megőr-
zése. De tudjuk, hogy ezen kívül 
a foglalkoztatásban is óriási sze-
repe van a vidéki Magyarországon 
a nemzeti erdővagyon kezelési és 
fenntartási munkákat végző állami 
erdőgazdaságoknak. A Zrt. a ne-
héz gazdasági környezetben, több 
mint száz alkalmazottnak, csak-
nem kétszáz közfoglalkoztatottnak 
és mindemellett 45-50 erdészeti 
munkát végző vállalkozásnak, az ő 
alkalmazottaiknak, ill. 15-20 egyéb 
vállalkozásnak adunk munkát. A 
tavalyi közmunkaprogram jó tel-

jesítménnyel zárult, szépen végre-
hajtott szakmai munkáról és remek 
teljesítményről tudunk beszámol-
ni. Amit nagyon fontosnak tartok, 
hogy sok embernek adtuk-adjuk 
meg az értelmes munkavégzés, az 
alkotás örömét, a jövőbe mutató ér-
tékteremtés érzését. Abban bízom, 
és munkatársaimmal azon dolgo-
zunk, hogy a közfoglalkoztatottak a 
2012. évi rájuk bízott munkákat is 
ilyen magas szakmai színvonalon és 
hatékonysággal tudják végrehajtani 
a csodálatos erdeink javára és a tár-
sadalom örömére!
•  Köszönöm, jó munkát kívá-

nunk Önöknek!

Kedves Baráta-
ink, Támogató-
ink, Közönsé-

günk!

Mint azt már bizonyára sokan 
hallották, zenekarunk 2012-
ben ünnepli megalakulásának 
50. évfordulóját.

Ennek a jelentős évfordulónak 
tiszteletére, június végén meg-
rendezzük a Fúvós Fieszta és 
Öregzenész találkozó rendezvé-
nyünket.

Szeretnénk minden érdeklődő-
nek nagyon kellemes, változatos 
zenei élményt nyújtani, ezért a 
rendezvény költségvetése több 
mint 5 millió forint lesz. Belépő-
jegyet nem kérünk, így minden 
forrást nekünk kell előteremte-
nünk .

Ezért tisztelettel kérem Önö-
ket, hogy személyi jövedelem-
adójuk 1%-át a TAMÁSI Fú-
VóS EGyLET részére ajánlják 
fel.

Cserébe egy igazi fúvósparádét 
adunk ajándékba.

Adószámunk: 18854330-1-17

A TONIEPSZ Würtz 
Ádám Általános Iskola 
TEHETSÉGÉRT ÉS KÉ-

PESSÉGFEJLESzTÉSÉRT 
ALAPÍTVÁNya 

Adószámunk: 18852888-1-17 
tisztelettel köszöni támogató-
inak, hogy a 2009. évi személyi 
jövedelemadó 1%-ának felaján-
lásával, 309.136,-Ft-tal támo-
gatta az alapítvány tevékenysé-
gét. 

A befolyt összeget tanulóink 
versenyeztetésére, jutalmazására, 
versenyek útiköltségeire fordí-
tottuk.

Tisztelt 
Adózó!

Kérjük, hogy adója 1%-val 

támogassa a TAMÁSIÉRT 

EGyESÜLETET. Támogatá-

sából a Szent István park fenn-

tartását, gyermeknap, családi 

nap és karácsonyi rendezvé-

nyeket finanszírozzuk.

Adószám: 18866403-1-17

Támogatását tisztelettel kö-
szönjük!


