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Fúvós Fieszta
Ötvenéves a Tamási Koncert-fúvószenekar 

Háromnapos nagy rendezvénnyel 
ünnepelte megalakulásának 50. 
évfordulóját a Tamási Koncert-
fúvószenekar.

Elsőként június 29-én az elmúlt 
fél évszázad emlékeiből nyílt kiállí-
tás a művházban. Este a főtéri nagy-
sátorban a zenekar koncertet adott, 
melyen Ribányi József polgármester 
és Dohos László, a Magyar Fúvós-
zenei és Mazsorett Szövetség elnö-
ke is köszöntötte az együttest. Késő 
este a zenekari tagok és a közönség 
utcabálon táncolhatott.

Másnap, szombaton délelőtt há-
rom helyszínen, a Penny és a Spar 
parkolójában, valamint a Kossuth 
téri fesztivál sátorban léptek fel a 
vendégzenekarok és a mazsorett 
csoportok, akik Balmazújvárosból, 
Debrecenből, Kiskunfélegyházáról, 
Kiskőrösről, Sásdról és Tatabányá-
ról érkeztek. 15 órakor a Penny 
elöl indult és a főtérig tartott az a 
látványos parádé, amelyen már a 
lengyelországi testvérváros, Suchy 
Las zenekara is felvonult. A prog-
ramsorozat  legemlékezetesebb 
pillanatai talán akkor történtek, 
amikor Hirt Ferenc országgyűlési 
képviselő üdvözlő szavai után va-
lamennyi zenekar Dohos László 

vezényletével közösen zenélt a Sza-
badság utca Gyulaj Zrt. előtti sza-
kaszán. Ezt követően a lengyel ven-
dégeink, aztán a Studió 11, majd a 
Bohém Ragtime Band koncertezett 
a fesztiválsátorban. Ez a nap sem 
maradt el utcabál nélkül, ezúttal a 
Unterrock együttes zenélt. 

A zárónapon a délelőtti szentmi-
se „fúvós zenei szolgálattal” zajlott, 
majd az ebéden és az azt követő 
találkozón a zenekar hajdani tagjai, 
az „öreg zenészek” elevenítették fel 
egykori élményeiket, tekintették 
meg a fotókat, videofelvételeket.

A hétfői sátorbontás reggelén Sza-
bó Lászlótól, az esemény egyik fő-

szervezőjétől kértünk gyorsértéke-
lést. Elmondta, hogy a rendezvényt 
sikerült a tervezett programokkal 
és időbeosztással megtartani. Va-
lamennyi vendégzenekar pontosan 
megérkezett, s örömmel vett részt 
a közös ünneplésben. Sajnálja, hogy 
néhány műsor látogatottsága elma-
radt a várttól, aminek részben a „túl 
jó idő” is oka volt. A hatalmas ren-
dezvény költségelszámolása majd 
csak ez után történik, de bízik a 
„nullszaldós” eredményben. 

(Részletesebb beszámolót a Tamási 
Táj augusztusi számában tervezünk.)
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TAMÁSI BOGRÁCSMESTERE FŐZŐVERSENY

CIVIl NAp éS KéZMűVES BEMuTATóK 
a Kossuth téri gesztenyésben

A főzőversenyre nevezés egyénileg vagy csoportosan, bármilyen bog-
rácsban készíthető, minimum 10 adagnyi étellel. A nevezők bemu-

tatkozási lehetőséget kapnak a rendezvényen. Jelentkezni 2012. július 
20-ig a Művelődési Központban lehet Tel.: 06 74-471-105. 

Nevezés díj 2.000 Ft/főzőhely
Civil nap 

bemutatkozási, tagtoborzási, programajánlási lehetőség
civil szervezetek számára. Helyigény bejelentése július 20-ig a Műve-

lődési Központban.
Felhívás kézműves bemutatókra

Jelentkezéseket várunk: grillázstorta, pille fejdísz, gépi fehér hímzés és 
bármilyen kézműves munkák bemutatására. Részletes felvilágosítás a 

Művelődési Központban. Jelentkezési határidő: 2012. július 20.
uTCABÁl A pHIlIpS ZENEKARRAl

T
Megemlé-

kezés
Szégyenletesen szűk körben 

tartottak csendes megemlékezést 

a Holokauszt áldozataira július 

4-én az Eötvös utcai emléktáb-

lánál.

Kedves Olvasók!
2000-2003 között az Önkormányzati Oldalakban való közreműkö-
dés, majd a Tamási Táj indulása, 2003-tól eltelt 9 év, s az ez alatt meg-
jelent 108 lapszám számomra igen sokat jelentett.

Havi elfoglaltságot, részvételt a városi rendezvényeken, a tamási ese-
mények nyomon követését, találkozást érdekes személyekkel, a vállala-
tok, szervezetek, egyesületek életének megismerését. Sok örömet, néha 
bosszúságot, jogos, néha jogtalan bírálatot, sértést.

Különös izgalmat is, hisz a hónap során összegyűjtött anyagot a szer-
kesztőtársakkal 8 oldalba  kellett sűríteni úgy, hogy határidőre leadhas-
suk a nyomdának. Különösen büszke vagyok arra, hogy Tamási újság-
jai között a miénk a leghosszabban, megszakítás nélkül megjelenő lap. 
Csapatmunka is volt, hiszen a szerkesztés állandó kapcsolattartást is 
jelentett a cikkírókkal, akiknek köszönhetően egyre sokszínűbb lett a 
tartalom.

A 12 év egy idő után az anyaggyűjtés örömét kötelező feladattá, a szer-
kesztést már rutinná változtatta. Ez sem nekem, de az újságnak sem jó, 
ezért úgy éreztem, hogy át kell adni a feladatot egy olyan személynek, 
aki friss sszemlélettel tovább viszi a Tamási Táj szerkesztését.

Ezért a májusi képviselő-testületi ülésen önként lemondtam az újság 
felelős szerkesztéséről. Köszönöm a szerkesztőtársak, a közreműködők 
munkáját, az Olvasóknak a megtisztelő figyelmet. Köszönöm, elég volt.

Nagy örömömre Szinák Renáta, aki újságírói végzettséggel rendelke-
zik, elvállalta a Tamási Táj további szerkesztését. Kérem, hogy segítsék 
Őt a jövőben, hogy a lap megújuljon, hogy továbbra is hónapról hónapra 
megjelenhessen!

Tisztelettel: Örményi János

Tolna Megyei Vadásznap 
Tamási Parkerdő

Első alkalommal, de a résztvevők 
egyöntetű reménye szerint nem 
utoljára adott otthont a Tolna 
megyei vadásznapnak Tamási. A 
rendezvényt szervező Gyulaj Er-
dészeti és Vadászati Zrt., az Or-
szágos Magyar Vadász Kamara 
Tolna Megyei Területi Szerveze-
te, valamint Tamási Város Önkor-
mányzat nagyon szép természeti 
környezetben, a miklósvári park-
erdőben tartotta immáron 20. me-
gyei vadásznapját július 23-án.

A jubileumi alkalom, s a nagyszerű 
időjárás a Koppány-parti település-
re csábította a megye vadásztársa-
dalmát, a nagyszámban meghívott 
vendégeket, s az esemény iránt ér-
deklődő helyieket, környékbelieket, 
a városban nyaraló turistákat.

A jelenlévőket elsőként Ribányi 
József, Tamási polgármestere üd-
vözölte, majd Korcsner Antal, az 
Országos Magyar Vadász Kamara 
Tolna Megyei Területi Szervezete, 
és a Tolna Megyei Vadász Szövet-
ség elnöke mondott köszöntőt, s ki-
emelte, hogy az 1992-ben elindult 
esemény a megye vadászainak jeles 
ünnepévé vált. Felolvasta dr. Sem-
jén Zsolt miniszterelnök-helyettes-
nek, az Országos Magyar Vadászati 

Védegylet elnökének, a vadásznap 
egyik fővédnökének levelét, aki 
hivatali elfoglaltsága miatt nem 
tudott személyesen jelen lenni. Az 
üdvözlő szavak mellett az elnök úr 
méltatta a Tolna megyei vadászok 
múlt- és jelenbeli eredményeit, s a 
hagyományok folytatására bíztatta 
a részvevőket.

Tóth Ferenc kormánymegbízott, 
Tolna Megyei Kormányhivatal ve-
zetője a rendezvény másik fővéd-
nöke megnyitójában hangsúlyozta, 
hogy Magyarország újra vadászati 

nagyhatalom kíván lenni, s ehhez 
a kormány minden hathatós tá-
mogatást megad, közte a törvényi 
feltételeket, a bürokratikus háttér 
lebontását. 

Ezt követően elismeré-
sek átadására került sor. Nim-
ród-érmet vehetett át Tóth 
Ferenctől Farkas Attila, a Gazda Va-
dásztársaság tagja, illetve Záborszki 
Zoltán, a Németkéri Vadásztár-
saság tagja. Hubertusz-kereszt 

Lovasverseny Tamásiban
A FIATAl lOVASOK uNIKORNIS VERSENYé-

NEK KÖVETKEZŐ FORdulóJÁT 
JúlIuS 14-éN (SZOMBAT)10 óRÁTól 

rendezik a lovaspályán. 
A szervezők várnak minden kedves sportbarátot, hogy együtt szur-

koljunk a tamási lovasok sikeréért.

(Folytatás az 5. oldalon)
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A polgármester válaszol
Nyertes csatornapályázat

Ribányi József polgármester urat 
elsőként az Olvasókat leginkább 
foglalkoztató témáról, a Tamási-
pári vagyonvitáról kérdeztük, hisz 
a pécsi Ítélőtábla másodfokú íté-
letében 622 millió Ft megfizeté-
séről döntött pári javára. Mit fog, 
mit tud tenni ebben az esetben a 
városunk?

 – A független magyar bíróság 
valóban másodfokon így döntött, 
de mi nem fogadjuk el ezt a dön-
tést, és a Kúriához, korábbi nevén 
a Legfelsőbb Bírósághoz fordu-
lunk fellebbezésért, amint írásban 
is megkapjuk a másodfok ítéletét. 
A Kúriának 60 napja lesz, hogy 
felfüggessze a másodfokon szüle-
tett döntést.  A 2006-ban indult 
ügy folyamatáról már többször 
nyilatkoztam a helyi rádióban és a 

televízióban, így ezt nem kívánom 
az újság korlátozott terjedelmében 
megismételni. A folyamat legfonto-
sabb eseményeit az aljegyző asszony 
e lapszámban közölt cikke ismerte-
ti. 2006-ban mi, a városvezetés azt 
az irányt választotta, hogy inkább a 
város érdekeit tekinti elsődlegesnek, 
s fürdőt, iskolát, szociális alapellá-
tót, rendelőintézetet, kultúrák há-
zát, kerékpárutakat építünk, újítunk 
fel. Ezt az irányt Tamási lakossága 
a 2010-es választáson nagy több-
ségben jónak látta, megerősítette. 
Továbbra is az a feladatunk, hogy a 
város lakóinak érdekeit szolgáljuk, 
komfortérzetüket javítsuk. Tudom, 
hogy rengeteg még a feladatunk, de 
nekünk a pénzt elsősorban a saját 
településünkre kell fordítani, s nem 
pedig a szomszéd falu igényeinek a 
kielégítésére. Bízunk abban, hogy 

az új közigazgatási törvény kialaku-
lásával a jogok és a kötelezettségek 
tekintetében együtt tudunk mű-
ködni majd Párival. 

Változatlanul azon a véleményen 
vagyunk, azzal, hogy a két tele-
pülés elválásakor megegyeztünk a 
közigazgatási határokban, s Tamási 
több mint 50 milliót fizetett Pári-
nak,  lezárult a vagyonmegosztás. 
Többet nem kívánok most e témá-
ban mondani.
•  A másik régóta húzódó téma a 

városi csatornapályázat. 
 – Öt éve zajlik e folyamat, s ál-

landóan változtak a feltételek. Az 
első kiírás szerint Nagykónyit, Pá-
rit és Regölyt is be kívántuk kötni 
a tamási szennyvíztelepbe. Ez vi-
szont olyan magas költséget jelen-

Tamási-Pári 
Vagyonmegosztási vita 

dr. Vanya-Szabó Ágnes aljegy-
ző asszonyt arra kértük, hogy 
röviden foglalja össze a két te-
lepülés vagyonmegosztásának 
jogi történéseit.

 – Pári község a Köztársasági 
Elnök 104/2003. (VI. 25.) szá-
mú határozatával, de a következő, 
tehát a 2006. évi önkormányzati 
általános választás megtartásának 
hatályával lett önálló község. A 
Pári településrész lakói népsza-
vazással döntöttek a szétválás 
mellett. Pári 1970. július 1. napja 
előtt önálló település volt, 1984. 
január 1. napjától közös tanácsi 
rendszerben működött Tamásival, 
s 2006 őszéig Tamási része volt, s 
2006. október 1-jétől vált ismét 
önállóvá. 

A szétváláskor - a törvény elő-
írásának megfelelően – egyezte-
tések kezdődtek a két település 
között a vagyon megosztása te-
kintetében. A tárgyalások alapját 
a 2006. szeptember 30-i vagyon-
leltár és lakosságszámarány ké-
pezte. Többször tartottak a felek 
tárgyalást, mindkét képviselő-
testület több ízben is tárgyalta a 
másik fél által tett ajánlatot, de az 
álláspontok nem közeledtek, így 
Pári a bírósághoz fordult. 

Az ügyben első fokon a Tolna 
Megyei Bíróság (jelenleg Szek-
szárdi Törvényszék) járt el, több 
tárgyalást is tartott. Az eljárás 
kezdetén a Pári által kért és a ta-
mási ingatlanokat terhelő perfel-
jegyzés tényének feljegyzése tár-
gyában folytak a tárgyalások, s e 
körben a Pécsi Ítélőtábla is eljárt. 
Majd a jogszabályi változások 
következtében az ügy a kiemelt 
kategóriájúvá vált, ami a bíróság-
ra szigorúbb határidőket és szi-
gorúbb eljárási szabályokat rótt, 

így az elsőfokú ítélet viszonylag 
gyorsan, 2011 novemberére meg-
született. Mivel Tamási ezt ma-
gára sérelmesnek tartotta, így a 
döntés ellen fellebbezést nyújtott 
be a Pécsi Ítélőtáblához, mely a 
tárgyalást 2012. június 6. napjára 
tűzte ki, s ekkor döntést is ho-
zott, melyben helybenhagyta az 
elsőfokon született ítéletet, azaz – 
többek között – Tamásit 622 mil-
lió forint megfizetésére kötelezte 
Pári felé. Ez az ítélet már jogerős. 

Jogilag az önkormányzatok 
vagyona 1990-ben keletkezett, 
előtte ugyanis minden az államé 
volt. Nyilvánvaló, hogy ’90 előtt 
is épültek Tamásiban olyan épü-
letek, amelyek felépítését a tele-
pülés térségben betöltött szerepe 
indokolt. Ilyen például az ún. 
pártház is, vagy a rendelőintézet, 
tüdőgondozó épülete. Ezeket az 
épületek nem Tamási építette, 
viszont ’90-ben Tamási kapta tu-
lajdonba, s ekkor Tamásinak Pári 
a része volt. S most a jogerős íté-
lettel ezen ingatlanok 2006. évi 
könyv szerinti értékét is meg kell 
téríteni arányosan Párinak. 
•  Milyen jogi eszközökkel él-

het még Tamási a másodfokú 
jogerős ítéletet követően?

 – A jogerős ítéletek ellen elég 
szűk körben van helye további 
jogorvoslatnak, de Tamási fe-
lülvizsgálati kérelmet kíván be-
nyújtani a Kúriához. Ezt csak a 
másodfokú ítélet elolvasása után 
tehető meg, ugyanis az ítéletet 
még nem foglalták írásba, azt 
még nem olvashattuk, ennek átta-
nulmányozása után az eljárásban 
a Tamásit képviselő jogi képvise-
lő fogalmazza meg és nyújtja be 
a város kérelmét, és teszi meg a 
szükséges jogi lépéseket. 

Testületin történt
Beszámolók, megállapodások

Tamási Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete június 27-én 
tartotta munkaterv szerinti ülé-
sét a Városháza dísztermében.

A napirendi pontok elfogadását 
követően elsőként Ribányi József 
polgármester úr elmúlt időszak 
fontosabb történéseiről, intézke-
déseiről szóló beszámolóját tár-
gyalták a képviselők.

Barkóczy Ferenc ügyvezető a 
Tamási Közös Víz- és Csatorna-
mű Kft. 2011. évi gazdálkodásáról 
adott tájékoztatóját a testület elfo-
gadta. A társaság sikeresen, 14,5 
millió Ft mérleg szerinti ered-
ménnyel zárta a tavalyi esztendőt. 

A Polgármester úr törvényi kö-
telezettségének eleget téve be-
számolt a Tamási Városkörnyéki 
Önkormányzatok Közoktatási 
Társulásában végzett munkájáról. 

Ezt követően jóváhagyta a testü-
let az új lakásigénylési névjegyzé-
ket, illetve az önkormányzat 2012. 
évi költségvetésének 2. számú mó-
dosítását. Július 1-jétől újabb egy 

évre a komlói székhelyű Alfa Karil 
Auditor Kft.-vel köt könyvvizsgá-
lói megbízást az önkormányzat. 

A képviselők megtárgyalták és 
elfogadták Miszler Miklósnak, a 
Gemenc Volán személyforgalmi 
igazgatójának értékelését a cég ta-
mási közszolgáltatásáról. Eszerint 
2011-ben 15231 menetjegyet, 911 
tanuló, nyugdíjas bérletet, s csupán 
6 db összvonalas bérletet váltot-
tunk, s szolgáltatások mindössze-
sen szerény, 380.000 Ft nyereséget 
eredményezett a vállalatnak. 

A törvényi előírásoknak eleget 
téve együttműködési megállapo-
dást kötött a Polgármesteri Hiva-
tal a könyvtárral és a művelődési 
központtal. 

Majd a testületi ülést követően 
a Tamási-Pári vagyonmegosztási 
perben a Tamásit képviselő ügy-
véd adott tájékoztatást az üggyel 
és az ítélettel kapcsolatos jogi ál-
láspontjáról, valamint a benyúj-
tandó felülvizsgálati kérelem rész-
leteiről. 

Tamási Város Önkormányzatának hitelállománya 

(2012. június 27-ei állapot)
Városunkban az elmúlt hetekben, de már az előző hónapokban is 
különböző találgatások, szóbeszédek terjengtek Tamási hitelállomá-
nyáról, ezért a pénzügyi osztálytól kértünk egy aktuális kimutatást a 
vagyoni helyzetről.

*2012. 06. 27-ei – az év véginél jóval kedvezőbb - árfolyamon számol-
va a kötvények alapján fennálló tartozást a város összes hitelállománya 
(239,45 Ft/CHF árfolyamon 803.834 e Ft, ill. 285,83 Ft/EUR  árfolya-
mon 968.151 e Ft) 2.283.098 e Ft. (eFt= 1.000 Ft 

Tájékoztatásul: havonta csak az önkormányzatnál (intézmények, hi-
vatal, közmunka) foglalkoztatottak, valamint a segélyezettek juttatásai-
nak kifizetéséhez az állami normatívákon és támogatásokon felül egyéb 
önkormányzati bevételekből (intézményi működési és közhatalmi be-
vételek, helyi adók, felhalmozási bevételek) a finanszírozás alakulásától 
függően 10 - 15 millió Ft-ot kell biztosítani, a május havi juttatások 
esetében ez 9,8 millió Ft-ot tett ki. Következésképpen a havonta jelent-
kező dologi kiadások (pl. intézményi közétkeztetés, közvilágítás, orvosi 
ügyelet, szemétszállítás, áram- és gázdíjak, stb.) fedezetére nem jut az 
állami támogatásokból, ezek teljesítésére szintén a befolyó fenti önkor-
mányzati bevételek mértékéig van lehetőség.

Köztisztviselői nap
Közös ebéddel ünnepelték a polgármesteri Hivatal dolgozói a köz-
tisztviselői napot július 29-én.

éRTESÍTJÜK A TISZ-
TElT lAKOSSÁGOT, hogy 
az Energia Központ Nonpro-
fit Kft. tájékoztatása alapján 
Tamási Város Önkormányza-
ta által a KEOp-1-2-0/B/10 
Szennyvízelvezetés és tisztítás 
konstrukcióra benyújtott „Ta-
mási Város szennyvízcsatorna 
hálózatának bővítése” című 
pályázat pozitív elbírálásban 
részesült. 

A projekt megvalósításához 
nettó 737.567.290 Ft-ot biztosít 
társfinanszírozásban a Kohéziós 
Alap és a Magyar Köztársaság 
költségvetése. Az elnyert támo-
gatás 142.076.230 Ft – az erre a 
célra létrejött Társulat által biz-
tosított - önerővel egészül ki, így 
a beruházás 879.643.520 Ft-os 
összköltséggel valósul meg.

Tájékoztatjuk az érin-
tett Lakosságot, hogy akik 
az önerő megfizetésére OTP 
Lakáselőtakarékossági számlát 
kötöttek, azoknak az OTP ál-
tal hamarosan kiküldésre kerülő 
értesítés alapján kell megkezde-
niük a fizetést. Akik még nem 
rendelkeznek megkötött szer-
ződéssel, azokat a Tamási Város 
Csatornamű Vízgazdálkodási 
Társulat szerződéskötés céljából 
hamarosan megkeresi.

Felhívás
Mivel az utóbbi időben megsza-

porodtak a város közterületein sé-
táltatott/kóborló kutyákkal kap-
csolatos panaszok és bejelentések, 
Tamási Város Polgármesteri Hi-
vatalának műszaki osztálya nyo-
matékosan felhívja a városi ku-
tyatulajdonosok figyelmét, hogy 
ebeik tartását a Tamási Város 
Képviselőtestületének az állatok 
tartásáról szóló 20/1997. (XI.22.) 
számú önkormányzati rendele-
tében foglaltaknak megfelelően 
tegyék. A rendeletben foglaltak 
megszegőivel szemben a közterü-
let-felügyelet intézkedhet, illetve 
a kóborló állatokat a szerződéses 
gyepmester elszállíttatja, és az 
ebeket csak a felmerülő költségek 
megfizetését követően szolgáltat-
ja vissza gazdájának.

Műszaki Osztály

(Folytatás az 3. oldalon)
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Startmunka 2012 
A mezőgazdasági program aktuális állása

Miklós Károlyt, az éVÜ Kft. ügy-
vezetőjét a „Startmunka 2012” 
mezőgazdasági program aktuális 
állásáról kérdeztük:

 – A földmunka program keretén 
belül folyamatosan folyik a munka 
mind a három telephelyünkön. 

Az állattartó telepre már má-
jusban megérkeztek az állatok. A 
sertések egy részét vágósúlyban 
kívánjuk majd értékesíteni, a ma-

radék nőstényekből választottuk ki 
az anyakocának valókat. A szaporu-
lat egy részét értékesíteni kívánjuk 
a többit, felneveljük. A tojótyúkok 

tojásait folyamatosan 
értékesítjük. A vágó-
híd utcai telephelyről 
kiültettük az egynyá-
ri virágokat a közte-
rületekre, jelenleg a 
fóliában uborkát és 
paprikát, a szabad-
területeken pedig 
különféle konyha-
kerti zöldségféléket 
termesztünk. Folya-
matosan végezzük a 

már eltelepített gyümölcsös, hagy-
ma, burgonya, káposzta és fűszer-
paprika ültetvények gyommentesí-
tését is.  
•  A hírek szerint már vásárolha-

tók a Fornádon termett zöldségek. 
Hol kaphatók?

 – A fornádi telephelyünkön lévő 

fóliasátrakból értékesítésre kerül a 
paprika, uborka és a paradicsom. A 
termények eladásra kerülnek a he-
lyi piacon és a kéthetente működő 
kézműves és kistermelői piacon, és 
terményeinkkel hamarosan megje-
lenünk a Kop-Ka Zrt. élelmiszer-
üzleteiben.

tett volna, amit az ott élők, főleg az 
idősek nem tudtak volna vállalni. 
Ezt követően önállóan adtuk be, 
de a kiírás ismételten változott, hol 
érintette a szennyvíztelep felújítá-
sát, hol nem, ezért ki kellett venni a 
pályázatból. Legutóbb csak a város 
még hiányzó csatornarendszeré-
re adtuk be a pályázatunkat. Csak 
megjegyzem, hogy a szennyvíztelep 
jelenlegi kapacitása is képes kiszol-
gálni az egész várost. A legutóbbi 
pályázaton a város 737,6 millió fo-
rint támogatást nyert el, erről már 
megkaptuk a hivatalos értesítést is. 
de a pályázati alap kimerülése mi-
att az összeg folyósítása még egy 
kicsit várat magára, amíg az alapot 
újra fel nem töltik. Az egész beru-
házás 879,6 millió Ft-ba kerül. A 
csatornaberuházásban érintett la-
kosság a lakáskassza megtakarítá-
sainak segítségével tudja előterem-
teni a szükséges önrészt. Az első 
etap önrészét a város már kifizette, 
a többi kerül majd kiegyenlítésre 
a lakáskasszából. Ezt a beruházást 
egyrészt azért tartom fontosnak, 
mert ezzel nagymértékben csök-
ken a felső vízrétegek szennyezése, 
s tudjuk, hogy az egészséges ivóvíz 
egyre nagyobb érték lesz. Másrészt 
a lakosság kiadásai is csökkennek, 
hisz évről évre nagyobb összegű 
talajterhelési díjat kell azoknak 
a családoknak fizetni, akik nem 
kötnek rá az utcájukban kiépített 
szennyvízcsatornára. 
•  Ha már az egészséges ivó-

víznél tartunk, akkor azt kér-
deznénk, hogy Tamásiban ki 
fogja ezt szolgáltatni, hiszen a 
hamarosan életbe lépő víziköz-
mű-törvény csak 150 ezres be-
kötésű nagysággal rendelkező 
vállalatoknak engedélyezi?

 – A kis vízművek ideje lejárt, a 
nagyobb szervezeti egységekbe 
kell csatlakozni. A Tamási Víz-
mű Kft. is keresi azokat a partne-
reket, amelyek elérik ezt a nagy-
ságrendet. Három szolgáltatóval 
tárgyaltam, várjuk valamennyitől 

az írásos ajánlatot, hogy egy testüle-
ti ülésen dönthessünk.

A kiválasztásnál az ivóvíz díja nem 
lesz majd döntő szempont, hisz a 
kormányzati elképzelések szerint 
a jövőben nem az önkormányza-
tok, hanem központilag határoznák 
meg.  Fontos lesz azonban, hogy az 
új szolgáltató Tamásiban az üzem-
mérnökségi szintet fenntartsa, fej-
lessze, a dolgozókat átvegye, illetve 
a majdani mélyépítési beruházások-
ból a lehetséges mértékben, kb. 10 
%-ban önkormányzati cégünket, az 
ÉVÜ Kft.-ét bízza meg. Az elkép-
zeléseink szerint az önkormányzati 
tulajdonban lévő ÉVÜ Kft.-be fog 
beleolvadni a Vízmű Kft., így költ-
séghatékonyabban, egy telephelyen 
fog működni az új cég.
•  Kik a lehetséges partnerek, mit 

lehet tudni róluk előzetesen?
 – Az egyik a Szekszárdi Vízmű, 

ahol sajnos az adott az előzetes tár-
gyalásoknak „rossz szájízt”, hogy 
a cég 2 milliárd Ft hitelt vett fel a 
megyeszékhelyen nemrég átadott 
fürdő építésére. Tárgyaltam a paksi 
önkormányzat által szervezett tár-
sulással is. Be kellene olvadnunk 
Paksba.

A régió egyik legnagyobb szolgál-
tatójának, a Dunántúli Regionális 
Vízműnek az előzetes ajánlata tű-

nik a legkedvezőbbnek. Ők bérleti 
díjat is fizetnének az üzemelteté-
sért. Végleges döntését a testület 
azonban a három írásos ajánlat egy-
bevetése után hoz.
•  A hírek szerint az önkormány-

zat fornádi földjein már „aratnak”, 
igaz nem gabonát, hanem zöld-
ségféléket. Milyen az idei termés, 
vásárolhat-e belőle a lakosság, 
ahogy korábban ígérték?

 – Valóban folyik a betakarítás, 
rengeteg paprikát, hagymát és más 
zöldségfélét termeltünk már az első 
évben, amelyből természetesen a 
lakosság is vásárolhat. Az állattartó 
telepünkön is szépen szaporodik az 
állomány. Azt gondolom, hogy ez 
a lehetőség is jó példa arra, hogy 
saját erőforrásaink kihasználásá-
val munkát biztosítunk helyben, s 
kedvezőbb vásárlási lehetőségeket 
nyújtunk a lakosság számára. Arra 
biztatok mindenkit, hogy vásárolják 
a „hazait”. Javaslom, hogy keressék 
fel a csütörtöki piacon, illetve a két-
hetente szombatonként tartott kis-
termelői piacon az önkormányzat 
zöldséges standját, ahol mindig friss 
áruból vásárolhatnak.
•  polgármester úr, köszönjük, 

hogy a rendelkezésünkre állt!

Könyvtári hírek
Ünnepi könyvhét

Az idén két rendezvénnyel ké-
szültünk az ünnepi könyvhétre. 

Június 6-án Kirchné Máté Réka 
és V. Gänszler Beáta Képes mesék 
– mesés képek című könyvét az 
alkotók vetített képes előadással 
mutatták be.  Ennek során meg-
tudhattuk a könyvben szereplő, 
Erdélyben készült képek valós 
történetét és hallhattunk arról, 
hogy az írót az adott kép hogyan 
ihlette a könyvben szereplő törté-
net megírására.

A könyvhét másik rendezvényén, 
június 11-én Háy János íróval, 
költővel találkozhattak az olvasók. 
A barátságos, közvetlen hangu-
latú beszélgetésen az író életútja, 
az alkotás folyamata és a művek 
keletkezési körülményei mellett 
hallhattunk a világban tett utazá-
sai során szerzett tapasztalatokról, 
megismerhettük véleményét és 
életfelfogását. A beszélgetés lég-
köre és az író személyisége nyo-

mán a jelenlévők kedvet kaphattak 
művei megismerésére. Mutatja ezt 
az is, hogy a találkozó után Háy 
János könyvtárunkban megtalál-
ható minden könyve kölcsönzésbe 
került.

Múzeumok éjszakája
A Szent Iván éjhez legközelebb 

eső szombaton, június 23-án este 
ismét éjszakába nyúló progra-
mokkal vártuk az érdeklődőket. 
Ezúttal az ókori Róma hangulatát 
próbáltuk megidézni. Este 6 órá-
tól római játszóházzal és totóval 
vártuk a gyerekeket és a játékos 
kedvű felnőtteket. A vendégek 

kipróbálhatták ügyességüket óko-
ri római jellegű ékszerek, fibulák 
és harci jelvények készítésében, 
Kenyeres Angéla pedig korabeli 
hajviseleteket alkotott a vállalko-
zó szelleműeknek. A programo-
kat a már hagyományos latin mise 
nyitotta, mely után Miskolczi 
Zoltánné tartott előadást Tamási 
rómaikori emlékeiről és a környék 
birodalmon belüli szerepéről. Ezt 
követően ismeretterjesztő filmet 
vetítettünk, majd Hegedűs János 
plébánostól az őskeresztények 
Római Birodalmon belüli életéről 
hallhattunk előadást. A múzeu-
mi estet Herr Mária, Kecskésné 
Herr Mónika és Kuczora Vilmos 
által sok találékonysággal megele-
venített Phaedrus-mesék zárták. 
A nap folyamán az érdeklődők 
megismerhették Riba Tamás tég-
lagyűjteményét, is és a Présház-
múzeumban Kurdi Tibor finom 
borokkal várta a vendégeket. Az 
ínyenceknek a Vályi Péter SZKI 
tanárnői római menüsort állítot-

tak össze, amit a Fortiana tanszál-
ló éttermében kóstolhatott meg a 
mintegy 20 főnyi érdeklődő.

Nyári nyitva tartás
 A könyvtár augusztus 13-24-ig 

zárva tart. Augusztus 27-től a szoká-
sos nyitva tartással várjuk olvasóin-
kat. A Helytörténeti Gyűjtemény 
egész nyáron változatlanul, a meg-
szokott nyitva tartással látogatha-
tó a Kultúrák Házában.

A polgármseter válaszol
Folytatás az 2. oldalról



4         TAMÁSI TÁJ        2012. JÚLIUS

Haza a múltban 91.

Egy tamási holokauszt-túlélő  
visszaemlékezései

Nem árulok el titkot, ha elmon-
dom: a világháló ma már nélkü-
lözhetetlen bizonyos jellegű törté-
neti kutatásokhoz. E lap hasábjain 
magam is több cikket írtam úgy, 
hogy az ötletet az internetes ke-
resők vagy adatbázisok által Ta-
másiról szolgáltatott adatokból 
merítettem.

A tamási zsidóság kutatása kap-
csán leltem rá a Centropa.hu – 
Zsidó élettörténetek a huszadik 
században című adatbázisra, amely 
220 közép-európai zsidó család tör-
ténetét és a hozzájuk kapcsolódó 
több mint 5000 fotót és dokumen-
tumot tartalmazza. A kereső segít-
ségével gyorsan rátaláltam a Tamá-
siban született Sz. Lajosné K. Anna 
visszaemlékezésére, amelyet 2004 
decemberében és 2005. januárban 
jegyzett le Réz Judit. Az akkor 85 
éves asszony 25 oldalon számolt be 
életéről, családjáról, gyermekkorá-
ról, a jómódú tamási polgárság és 
a zsidó közösség két háború közti 
mindennapjairól, majd pedig a má-
sodik világháború gyötrelmeiről. Itt 
csupán arra van mód, hogy röviden 
ismertessem a visszaemlékezés ta-
mási vonatkozásait és minden ér-
deklődőnek a figyelmébe ajánljam, 
hogy olvassa el a teljes anyagot a 
világhálón.

Sz. Lajosné nagyszülei mindkét 
ágról kereskedők voltak, az apai 
nagyszülők Bedegen (itt született 
a visszaemlékező édesapja, K. De-
zső), majd Nagykónyiban éltek, 
anyai nagyszülei – a sok gyermekes 
Spitzer család – pedig Tamásiban. 

Apai nagyanyja vallásos volt, anyai 
nagyanyja azonban nem tartotta 
már a vallási hagyományokat.

Édesapja az első világháború után 
Tamásiban nyitott kereskedést, és 
jómódú, tekintélyes nagykereske-
dő lett, több gyárnak, cégnek volt a 
bizományosa, tucatnyi (nem zsidó) 
alkalmazottat foglalkoztatott. La-
kóháza és üzlete a Kossuth téren, 
a későbbi Földműves Szövetkezeti 
Központ, majd a Széchenyi TSz iro-
da épületében volt, a ház egyik részé-
ben lakott a tulajdonos barátja, Lát-
rányi Imre ügyvéd is. K. Dezsőnek 
gáz-, petróleum- és benzinlerakata 
volt a vasútnál, háza udvarán pedig 
sör- és élelmiszer-lerakat volt, a he-
lyi és a környékbeli kiskereskedőket 
innen látta el áruval.

K. Anna a tamási zsidó elemi is-
kolába, majd a polgári iskolába járt. 
Apja 1932-es halála után a fővá-
rosba került kereskedelmi iskolába, 
egyik nagynénjénél lakott. Érettsé-
gi után azonnal férjhez ment Boda 
Dezső 31 éves, Zürichben végzett 
elektomérnökhöz, akinek apja, 
Weiss Adolf híres vaskereskedő volt 
Tamásiban. 1938-ban megszületett 
kislányuk, Klára.

Férjét az első zsidótörvény után, 
1939-ben munkaszolgálatra vitték, 
K. Anna 1942-ben kislányával ha-
zaköltözött Tamásiba édesanyjához. 
A zsidótörvények következtében az 
üzletet, majd a lakóházat is elvették 
a családtól. Férjével utoljára 1944. 
március 19-én, a német megszál-
lás napján Tamásiban találkozott, 
aki innen utazott vissza Újvidékre 
munkaszolgálatra. K. Annát április 

12-én csendőrök vitték el, mivel 
„a fiatalokra és az idősebbekre ká-
ros hatással” volt. A Mosonyi utcai 
toloncházon keresztül az első ma-
gyarországi transzporttal vitték az 
auschwitz-birkenaui koncentrációs 
táborba. 1945 januárjában, a front 
közeledtével a németek kiürítették 
Birkenaut, K. Annát több táborba 
is áthajtották, míg végül Hannover 
közelében szabadították fel az ame-
rikaiak 1945. április 14-én. Sza-
natóriumi ellátás után november 
elején jött vissza Magyarországra. 
Tamásiban csak unokatestvérét, 
Klein Istvánt találta; férje munka-
szolgálatosként Sopron környé-
kén halt meg tífuszban, kislányát 
Birkenauban elgázosították. Máso-
dik férjével – aki végzettsége szerint 
tanár volt, de ekkor a tamási rend-
őrségen dolgozott – 1946 novem-
berében házasodott össze. Ezután 
elköltözött Tamásiból, családjával 
Székesfehérváron, majd Budapes-
ten élt. K. Anna 2004-ben részt vett 
a tamási zsidóság deportálásának 
hatvanadik évfordulóján rendezett 
ünnepségen. Visszaemlékezését így 
zárta: „Én mindig igyekeztem tá-
vol maradni Tamásitól, amennyire 
lehetett. Annyi mindenkit elvesz-
tettem. Az emlékeim olyanok vol-
tak, hogy igazán nem kívántam ott 
lenni.”

Forrás: http://www.centropa.hu/
index.php?nID=30&x=PXVuZGVm
aW5lZDsgc2VhcmNoVHlwZT1Ca
W9EZXRhaWw7IHNlYXJjaFZhb
HVlPTIzOTsgc2VhcmNoU2tpcD0x
MA

K. Németh András

Kispolgár köszöntő
Június 1-jén Széles András al-
polgármester köszöntötte a 
2011-ben született 60 kisgyer-
meket, testvéreiket, szüleiket, 
nagyszüleiket a Városi Művelő-
dési Központban rendezett ha-
gyományos kispolgár köszöntő 
ünnepségen. 

A rendezvényen felléptek 
az óvodások, valamint Dezső 
Judit zenetanár. A védőnők a 
helyi vállalkozók támogatásá-
ból ajándékcsomagokat adták 
át a piciknek.

Erdélyben jártunk
Csiksomlyói búcsú

Ebben az évben is útrakeltünk, 
hogy részt vegyünk a csiksomlyói 
búcsúban, és meghódítsuk Erdély, 
benne Székelyföld legszebb tájait.

2012. május 24-én este indultunk 
el Erdélyországba. Reggelre Vajda-
hunyadra értünk, ahol idegenvezető 
segítségével megtekintettük a híres 
vajdahunyadi várat, megismerhettük 
a Hunyadiak életét és hiteles törté-
netét. Utunk innen Segesvárra veze-
tett, ahol a történelmi városközpont 
– ami a világörökség része – nyújtott 
felejthetetlen látványt mediterrán 
hangulatával. Szálláshelyünk felé 
igyekezve még megnéztük az 1848-

as csata egyik fontos helyszínét, az 
ún.csatamezőt, ahol Petőfi Sándor is 
harcolt és elesett. A Petőfi Emlék-
múzeum megtekintése is maradan-

dó élményt nyújtott. A fáradságos, 
de élménydús nap után Máréfalván, 
a székelykapuk falujában hajtot-
tuk álomra fejünket. Másnap a 
csiksomylói búcsún való részvétel 
szerepelt a programban. Felejthetet-
len élményt volt újra a sok résztve-
vő látványa és a szentmise. Az áldás 
most néhány csepp ködös szitálás 
formájában érkezett. 10 év után ez 
volt az első csiksomlyói emlékező 
szentmise, amikor nem esett az eső.

Vasárnap Gyimesbükkre kirán-
dultunk, ahol a szinte alpesi táj tel-
jesen új arcát mutatta meg Erdély-
nek. Az 1000 éves határt jelző 30-as 
vasúti őrház ma már múzeumként 
funkcionál. Csodálatos volt a Rákó-
czi-vár romjairól szétnézni a kör-
nyéken. Részesei lehettünk a csán-
gók által szervezett ünnepnek, mely 
hiteles kinyilvánítása magyarságuk-
nak és emléket állít hányattatásuk-
nak. Ide egyébként a csiksomlyói 
zarándokok nagy része is ellátogat, 
az egyes keresztalják zászlók alatt 
felvonulva.

A negyedik napon, reggel indul-
tunk haza. Útközben megnéztük a 
komoly európai uniós forrásból fel-
újított és új funkciót kapott tordai 
sóbányát, ami igen érdekes és lát-
ványos volt. Néhányan még a ma-
gyarok által készített óriáskereket is 
kipróbáltuk. A hazaúton kihagyha-
tatlan volt egy utolsó megálló a Ki-
rályhágón, ahol szintén csodálatos a 
táj. 

Összegezve: nem mi hódítottuk 
meg Erdélyországot, hanem az ot-
tani táj és az emberek vendégszere-
tete bennünket ejtett rabul olyany-
nyira, hogy 2013-ban is szeretnénk 
újra visszamenni.

Hévízi sikerek
Második alkalommal rendezték 
meg Hévízen a Hontravel Kft. 
és a páger család szervezésében 
az országos Ki-Mit-Tud? nyug-
díjasok vetélkedőjét. Az elődön-
tőbe jutott 800 produkció közöl 
a zsűri 120-t juttatott a döntőbe, 
ahol 7 kategóriában vetélkedtek 
a szereplők. 

Nagyszerűen szerepeltek a tamá-
siak. A Tamási Nyugdíjas Egye-
sület képviseletében Ábel Klára a 
vers kategóriában, Bánki Erzsébet 
a szólóének kategóriában egyaránt 

bronz fokozatot, míg a Városi 
Művelődési Központ Őszirózsa 
népdalköre a népdalosok között 
ezüst fokozatot ért el, amelyhez 
valamennyien értékes szállásutal-
ványt kaptak jutalmul.

A tamásiak közül a legjobb mi-
nősítést az Esthajnal Nyugdíjas 
Klub képviseletében induló Gyu-

ricza István 
és felesége 
é r d e m e l t e 
ki, a tán-
cospárt az 
egyéb tánc 
(szalontánc) 
ka tegór iá-
ban kiemelt 
arany foko-
zatra tartot-
ta érdemes-
nek a zsűri. 
A táncosok 

egy görögországi jutalom üdülé-
sen pihenhetik ki a verseny fára-
dalmait, izgalmait.

Gratulálunk valamennyi részve-
vőnek!

VMK 

Harmonikások
Zenei időutazás címmel nagysike-
rű műsoros estet tartottak a Városi 
Művelődési Központban június 
1-jén.

A szereplők  a nagytermet zsúfo-
lásig megtöltő közönségnek a két-
órás est során a zenei műfaj szinte 
valamennyi ágát bemutatták. 

A műsorban fellépett: Berki Lász-
ló, Berkiné Szirbik Anita, Frankné 
dr. Kovács Szilvia, Fenyő Magdolna, 
Gebhardt Zsolt, Kuczora Vilmos, 

a Musette 
H a r m on i k a 
Együttes, Páli 
Petra és tánc-
kara, Roczkó 
Iván és a Pári 
Asszonykó-
rus, Rákó-
czi Anett, a 
Retro Trió, 
Sóvágó Sán-
dor, Sóvágó 
Sándorné és 
Takács Mag-
dolna.

A bevételt a „Tamási Harmoniká-
sok Egyesülete” támogatására for-
dítják. 

Fotó: Wolf Dávid
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Hogyan tovább polgármester úr ?
2012.06.11-én nyílt levelemre, még a mai napig nem találkoztam 

semmilyen válasszal, ami a város lakosságát tájékoztatta és megnyug-
tatta volna. Persze ez számomra cseppet sem meglepő, mivel korábban 
sem voltak hajlandók, hasonló leveleket megválaszolni. Így csalhatat-
lan jelét adják annak, hogy minek is tekintik a városban élőket. Illene 
őszintén beszélni, de hallgatással, netán maszatolással a városnak nem 
segítenek. Pedig bizonyára tisztában vannak vele, hogy ebben a helyzet-
ben, már nem igen van más megoldás, mint a csőd. Mivel azonban nem 
merik felvállalni elhibázott gazdaság-, és fejlesztéspolitikájuk „eredmé-
nyét”, ezért azt kénytelen lesz a következő városvezetés megtenni és 
már az első napon csődöt jelenteni. Ezzel az jár, hogy a könyvtár, Műv.
ház egy időre bezár (szép perspektíva az ott dolgozóknak) kultúra, mű-
vészeti oktatás zéró és a fekete báránynak tekintett sport lenullázódik. 
No nem azért, mintha a sportra eddig olyan nagy pénzügyi forrásokat 
mozgósítottak volna, de korábban egyik csókosuk révén, akivel egyesü-
leti dokumentumokat szelektáltattak ellehetetlenítés és lejáratás céljá-
ból, azt már elérték, hogy a város labdarúgását szétszakították. Bár az 
utánpótlás miatt most saját kardjukba dőlnek, megsínyli azt a felnőtt 
labdarúgás is. A bűvészkedés szellemi sportágában zseniális Rodolfo, 
mindig tudott még egy utolsó nyuszit elővarázsolni a kalapból, amely 
mutatványt Ön és a srácok kizárt, hogy meg tudják csinálni. Ha mégis 
meg kellene lepődnünk, akkor biztosra veszem, hogy a Vigyázat, csalok 
című Rodolfo publicisztikát alkalmazták. Polgármester úr! Miközben 
összefogásról papolsz, nem igazán vall úriemberre, hogy nyilvánosan 
hazaárulózod a veled egyet nem értőket. Ugyanakkor a nagy mutat-
ványok közepette, arra azért vigyázz, hogy a Hivatalból kiszervezett 
válságstábi megbeszélések alkalmával, találd meg a felelősöket, mert ha 
nem sikerül, akkor rajtad marad és bebizonyosodik, hogy Ribányi József 
hazudtál, sőt ha valaki, akkor Te k....d el.

Horváth Gábor
demokratikus Koalíció  Tolna 3 VK koordinátor

Utazási kiállítás Szaúd-Arábiában
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 
(MFB Zrt.) agrárportfóliójába 
tartozó 22 állami erdőgazdaság 
szoros összefogással tett eleget a 
kihívásnak, hogy a magyar vadá-
szatot méltón képviselje Szaúd-
Arábia fővárosában, Rijádban, a 
2012. május 15-étől 18-áig meg-
rendezett Riyadh 2012 Travel Fair 
elnevezésű utazási kiállításon.

Mind az előkészületi 
vadász-szakmai koor-
dinációs feladatokat, 
mind az állami terü-
letek kinti személyes 
képviseletét a tulaj-
donos megbízásából 
a Gyulaj Erdészeti és 
Vadászati Zrt. vállalta 
magára. A külön erre 
a kiállításra elkészí-
tett csaknem 60 olda-
las exkluzív bemutató 
brosúra kitűnő minő-
ségben töltötte be a 
hiányzó láncszem sze-
repét, mivel korábban 
nem létezett angol 
nyelvű, naprakész, a teljes vadásza-
ti portfóliót bemutató nyomtatott 
anyag, amely mind a 22 állami er-
dőgazdaság vadászati jelentőségét 
szemléltetné. Az anyag szerkesztése 
és az arculatötlet a Gyulaj Zrt. két 
munkatársa, Gőbölös Péter vezér-
igazgató és Kovács Tamás vadászati 
referens mellett Prihoda Judit gra-

fikus művésznő munkájának érde-
me, aki külön ehhez az anyaghoz 
készített az arab világhoz közelálló 
stílusú – a sivatagi homok ihlet-
te – akvarelleket. A magyar stand 
kiváló elhelyezkedése és az első 
ilyen jellegű bemutatkozó megje-
lenése mellett Kállay Miklós szaúdi 
nagykövet úr jelenléte és önzetlen 
segítőkészsége is hozzájárult ah-

hoz, hogy a standot meglátogatta a 
királyi család részéről Mohammed 
Bin Salman Bin Abdulaziz herceg, 
Rijád emírjének személyes főtaná-
csosa is.

A kiállítás a Szaúd-arábiai Ki-
rályság gazdagságát és regionális 
vezető szerepét hirdető, 300 méter 
magas szimbolikus épületben, a 

Kingdom Centerben található Four 
Seasons ötcsillagos luxusszálloda 
legnagyobb rendezvénytermében 
volt. A kiállításra ellátogató szaú-
diak és családjaik mindegyike azért 
érkezett, mert a közeli vagy a távo-
labbi jövőben utazni szeretne, így 
mindegyikük potenciális vendéget 
jelentett a kiállítóknak. A magyar 
vadászati lehetőségek bemutatko-

zása azért is bizonyult 
jelentősnek, mert az 
egyébként „csak” uta-
zási kiállításon kizá-
rólag ez a stand kínált 
vadászati lehetősége-
ket is. Számos vendég 
kifejezett érdeklődés-
sel fogadta ezek széles 
tárházát. Az afrikai 
vadász szafarikhoz 
szokott érdeklődők a 
bemutatott videók és 
fényképek, valamint 
az átnyújtott angol 
nyelvű erdőgazdasá-
gi anyagok és árlisták 
megtekintése után 

nagy lelkesedést mutatott. 
A négynapos kiállítás tapasztala-

taként elmondható, hogy a magyar 
állami vadászterületek új és érdekes 
célpontjai lehetnek a jövőben az 
arab vadászvendégeknek is, ameny-
nyiben a rájuk irányuló figyelem 
nemcsak egyszeri, hanem tartós. 

ezüstfokozatú kitüntetését kapott 
Kiss Zoltán, Horváth Péter, Radány 
Tibor, Szalai József, mindhárman a 
nagykónyi Koppánymenti Vadász-
társaság tagjai, valamint Eck Jó-
zsef, a csámpai Béri Balogh Ádám 
Vadásztársaság tagja. A díjakat Ri-
bányi József adta át. A Hubertus-
kereszt aranyfokozatú kitüntetését 
Popp Miklós, a Völgységi Termé-
szetbarát és Vadász Egyesület tag-
ja vehette át Gőbölös Pétertől, a 
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. 
vezérigazgatójától.

A jutalmak átadása után a teríté-
ken fekvő őzbak, valamint a nemze-
ti lobogó és megyei kamarai zászló 
behozatalával, a Himnusz és a Va-
dászhimnusz eléneklésével Huber-
tus- szentmise következett, melyet 
dr. Mészáros István és Hegedüs 
János római katolikus plébánosok 
celebráltak. A szószékről ismét el-
hangzott XVI. Benedek pápa híres 
béke világnapi üzenete: „Ha a bé-
kére törekszel, védd a teremtett vi-
lágot!”  Ennek szellemében a mise 
után 12 fiatal tette le az új vadászok 
fogadalomtételét.

A rendezvény hivatalos részét 
követően szakmai is és kulturális 
műsorokra került sor, melyet a Ta-
mási Koncert-Fúvószenakar kon-
certje nyitott, de a színpadra lépett 
a Vadászkamara Kürt együttes, a 

„Musette” tangó-harmonika együt-
tes, a Pántlika néptánc együttes, a 
Kenderike citerazenekar. De lát-
hatott a közönség vadászkutya faj-
ta- és munkabemutatót, vadászruha 
divatbemutatót, Lóki György sóly-
maival kápráztatta a nagyérdeműt, 
míg Poszpis Péter, a Gyulaj Zrt. 
Tamási erdészetének munkatársa a 
gyulaji erdő híres vadjának, a dám-
trófeák ismertetésével kötötte le a 
nagyszámú érdeklődőt. A vadász-
nap sem maradhatott el versenyek 
nélkül, így a felnőttek összemérhet-

ték tudásukat koronglövészetben, 
a gyermekek pedig rajzolásban. A 
megyei szinte valamennyi vadász-
társasága képviseltette magát, s a 
hagyomány szerint most is minden-
ki maga gondoskodott az ebédjéről, 
amit Horgos István mesterszakács 
és zsűritársai értékeltek. A sokféle 
alapanyag és elkészítési mód közül 
legjobbnak  a nagydorogi Ujbarázda 
Vadásztársaság ételét választották a 
legjobbnak. 

A kora estig tartó jó hangulati 
rendezvény egyik résztvevője így 
értékelte tömören a napot: „Igényes 
alkalom volt egy nagyszerű talál-
kozásra.” Elköszönőben sokan biz-
tatták a szervezőket, hogy jövőre is 
vállalják fel a Tolna megyei vadász-
nap megtartását, hisz elsőre is kivá-
lóan teljesítettek, nem lőttek bakot.

Kempingtalálkozó
Ebben az évben is kempingünk-
ben találkoztak a Baranya Me-
gyei Kemping Klub és társszer-
vezeteinek tagjai 2012. június 
14-17-ig.

A 4 napos rendezvény-
re folyamatosan érkeztek 
a résztvevők. Itt tartózko-
dásuk alatt csodájára jártak 
az új fürdőnek, amely napi 
programként szerepelt. Pén-
tek este közös vacsora alak-
almával összegyűlt a tár-
saság a grillezőnél, melyet 

zenés-táncos mulatság követett. 
Jó volt látni a sok ismerős arcot, 
akik között újakat is felfedeztünk. 

A találkozó sikerét jelzi, hogy 
szeptemberben újra visszatérnek.

Nyugdíjas pedagógusok 
találkozója

2011-ben rendeztünk először ta-
lálkozót a nyugdíjba vonult álta-
lános iskolai tanítók, tanárok. 

Bár legtöbbünk Tamásiban él ma 
is,tehát látjuk egymást hébe-hóba, 
mégis szívesen töltöttünk el né-
hány órát együtt, és elhatároztuk, 
hogy évente egyszer leülünk be-
szélgetni, emlékeket idézni.

Június 9-én gyűltünk össze, szo-

morkás és víg percek váltogatták 
egymást aszerint, hogy betegség-
ről, bajokról, vagy örömteli  / jelen 
és múltbéli/ eseményekről folyt a 
szó.

Gergics Józsefné igazgatóhe-
lyettes üdvözlő szavai 
után az iskola diákjai 
köszöntöttek bennün-
ket verssel, majd Patkó 
Józsefné, sokak Irénke 
nénije vette át gyé-
mántdiplomáját /60 
évvel ezelőtt kezdett 
tanítani/. Volt kollégái 
és egykori tanítványai 
szeretettel gratuláltak 
a még mindig jó erő-
ben és kedélyben élő 

tanító néninek.
Mindenki köszönte Szép Fe-

rencnének a szervezést, és abban a 
reményben váltunk el, hogy jövőre 
is ugyanitt találkozunk.

Fiáth Attiláné

Waldorf 
hírek

Nyárünnep
Hurrá, itt a nyár! – és a Waldorf 
óvoda Nyárünnepe is elérke-
zett. 

   Saját készítésű virágkoszo-
rúkkal felékszerezve gyülekez-
tünk a Parkerdőben. A játszó-
téren és a tó körül a gyerekek 
játékos akadályokat legyőzve 
gyűjtötték kincseiket. Még a 
fatörzsre erősített kötélpályán 
is csúszhattak. A célnál már 
pattogott a tűz, a családok iga-

zi nyári hangulatban sütöttek és 
falatoztak- a fagyi sem maradt 
el. A szülők lelkes kis csapata 
keltette életre a Békakirály gyö-
nyörű történetét. Köszöntöttük 
az iskolába készülő „nagyokat”, 
végül a tó partján gitárral kísér-
ve, vidám gyerekdalokkal üdvö-
zöltük a szünidőt és a nyarat.

dr. Ollmann Anasztázia

Vadásznap
Folytatás az 1. oldalról
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Örökös ökoiskola lett a Vályi
A Nemzeti Erőforrás Miniszté-
rium és a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium ez év tavaszán nyílt 
pályázatot hirdetett nevelési-
oktatási intézmények részére 
ÖKOISKOlA cím elnyerésére. 

A cím azoknak a nevelési-oktatási 
intézményeknek az elismerése, akik 
rendszerszerűen foglalkoznak a 
környezettudatosság, a fenntartható 
fejlődés gyakorlati megvalósításával, 
a környezeti és egészségneveléssel. 
Az Ökoiskola cím adományozása 
kapcsolódik az ENSZ „A fenntart-
hatóságra oktatás 2005–2014” évti-
zedének programjához.

Azok az intézmények, amelyek el-

nyerik a címet, az Ökoiskolák nem-
zetközi hálózatának tagjaivá válnak. 
Emellett nagyobb eséllyel vesznek 
részt a környezeti nevelési, illetve 
a fenntarthatóság pedagógiájával 
kapcsolatos pályázatokon. 

Az idei évben először Örökös 
Ökoiskola címre is lehetett pá-
lyázni. Örökös Ökoiskola az az 
intézmény lehet, amely háromszor 
már elnyerte az Ökoiskola címet 
és megfelelt a pályázati kiírás igen 
szigorú kritériumrendszerének, 
amelyet az ENSI – Iskolai Kör-
nyezeti Kezdeményezések – nem-
zetközi hálózat több évtizedes 
tapasztalatai alapján dolgoztak ki.

Mivel a Vályi immár 2006 óta az 
Ökoiskola cím jogos használója, és 
eddigi tevékenységével is bizonyí-
totta, hogy érdemes a címre, a bí-
rálóbizottság az Örökös Ökoiskola 
Címet adományozta iskolánknak. 
Az elismerő oklevél ünnepélyes át-
adására 2012. június 9-én Budapes-
ten, a Városmajori Gimnáziumban 
került sor.

Testnevelés és sport
A játékos sportverseny megyei 
fordulója Szekszárdon került 
megrendezésre. A 18 fős lelkes 
csapat magabiztos versenyzéssel 
szerezte meg az aranyérmet. Ezzel 
az agárdi országos elődöntőbe ju-
tottak, ahonnan negyedik hellyel 
térhetett haza csapatunk.

Szedeli Krisztián, Bognár 
Ferenc(4.e)Farkas Eszter Bedő 
Boglárka Gutheil Adél 4. c,Horváth 
Petra, Jankó Enikő, Göttlinger Za-
lán, Hóber Áron, Pfeifer Lionel, 
Tóth Réka 3. c , Fazekas Szilárd, 
Gergály Barnabás, Szedeli Bet-
ti, Kocsis Fanni 2.c. Felkészítőjük: 
Lanczki Gusztáv

Iskolánkban hagyomány a testne-
velés tagozatosok tornaversenye. 
A 3. és 4. osztályos gyermekek 
mutatták be tudásukat szüleik, 
nevelőik és társaik,a versenybírák 
előtt.

Talajtorna (4. c osztály): 
1. Gutheil Adél, Gyöngyösi-Papp 

Norbert. 2. Farkas Eszter, Varga 
János. 3. Bedő Boglárka, Horváth 
László. 

Szekrényugrás (4. c): 
1.Gutheil Adél, Varga János. 2. 

Farkas Eszter, Szedeli Krisztián. 
3. Bedő Boglárka, Horváth Lász-
ló 

Talajtorna (3. c): 
1. Tóth Réka, Hóber Áron  2. Jan-

kó Enikő, Veng László   3. Varga 
Naomi, Göttlinger Zalán 

Szekrényugrás
1. Jankó Enikő, Hóber Áron
2. Tóth Réka, Jakab Gábor
3. Varga Naomi, Tóth Gergő
Felkészítőjük: Lanczki Andrea

Kézilabdázás
Kézilabda diákolimpia
III. kcs: Megyei döntő 1. hely,       

Országos elődöntő: 2. hely
A csapat tagjai: Bukovics Bianka,
Mészáros Fanni, Farkas Eszter, 

Nagy Sára, Lanczki Enikő Bella, 
Horváth Viktória, LovászEszter, 
Radovics Hanna, Horváth Laura, 
Szabó Brigitta,  Ribányi Luca, Kul-
csár Kamilla Edző: Lanczki Andrea 

IV. kcs: Megyei döntő 1. hely,        
Országos elődöntő: 3. hely

A csapat tagjai: Gaál Vivien, Hor-
váth Laura, Lovász Eszter, Horváth 
Zsüliett, Lanczki Enikő,  Sere Már-
ta, Szücs Dominika,  Fölker Laura, 
Polecsák Patrícía,  Pantyata Dóra, 
Horváth Viktória, Edző: Varga 
László 

ERIMA Országos Kézilabda 
utánpótlás Bajnokság 

2003-as születésű leányok
Megyei döntő 2. hely
Régiós döntő  2. hely
Országos elődöntő 3.hely
A csapattagok: Gyugyi Gréta, 

KertészMónika, Horváth Petra, 
Agócs Kata, Kajdi Kinga, Szép 
Eszter, Kajdi Ilona

2002-es születésű leányok
Megyei döntő 3. hely
Csapattagok: Tóth Fanni, Széles 

Panna, Fiola Nóra, Jankó Enikő, 
Kertész Mónika,  Hováth Petra, 
Mendi Martina Edző: Kovacsik 
Gábor

1998-as születésű lányok 
Megyei döntő 2.hely
1997-es születésű lányok 

Megyei döntő 2.hely
Régiós döntő  5.hely 
Csapattagok: Polecsák Patrícia, 

Fölker Laura, Szücs Dominika, 
Gaál Vivien,Horváth Zsüliett, 
Horváth Laura, Sere Márta, 
Pantyata Dóra.

A 97-98-as lányok a 2000-es csa-
pattal együtt a megyei serdülő baj-
nokság 1. helyezettjei lettek.

A 98-as, 97-es lányok az országos 
serdülő bajnokság döntőjében 4. 
helyezést elérő csapat tagjaként is 
szerepeltek. Edző: Varga László 

2000-es születésű lányok
Megyei döntő: 1. hely
Régiós döntő 1. hely
Országos elődöntő: 1. hely
ORSZÁGOS DÖNTŐ: 2.hely
A csapat tagjai: Horváth Viktória, 

Mészáros Fanni, Bukovics Bianka, 
Szabó Brigitta,(Lajos Panna,), Lo-
vász Eszter, Farkas Eszter, Radovics 
Hanna, Lanczki Enikő Bella,Nagy 
Sára, Ribányi Luca

Az országos döntő legjobb játé-
kosa: Lanczki Enikő Bella,  legjobb 
kapusa:   Horváth Viktória

A  1999-esek versenyében a 2000-
es csapat tagjai Horváth Laurával 
kiegészülve megyei 2.és régiós 3. 
helyezésnek is örülhettek. Edző: 
Lanczki Andrea

Gimiben tudós
(a júniusi cikk folytatása)

A pécsen megrendezett dan-
kó Ilona hittanos szavaló-
versenyen Ambrus petra 8.a 
osztályos tanulónk 2. helye-
zésnek örülhetett. A város 
környéki elsősegélynyújtó 
versenyen 2. helyezést ért el 
lelkes csapatunk a 11.a-ból. 
(Gálos Gergő, dubóczki dá-
niel, Sütő Violetta, Kovács 
dóra, Füleki dániel) A 11.a 
osztály derekasan helytállt a 
Tavaszi Kalandőrület inter-
netes 24 órás vetélkedőben. 
Anyahajó kabinajtó hajtoga-
tók néven a 20 résztvevő csa-
patból 1. helyezettek lettek, s 
a komoly pénzjutalmat osz-
tálykirándulásra fordítják. 
pom-pom csapatunk 2011 
őszén alakult 16 fővel, 5-6. 
osztályos lelkes lányokból. A 
tanév során 5 fellépésen vet-
tünk részt nagy sikerrel isko-
lai és városi rendezvényeken. 

A sport terén további ered-
mények: kézilabda diákolim-
pia országos elődöntő VI. kor-
csoport 3. hely, V. korcsoport 
2. hely. Idén is megrendeztük 
a már több mint két évtizedes 
hagyománnyal bíró kollégiu-
mi tavaszi kézilabda megyei 
tornát. A tanév vége az érett-
ségi/felvételi lázában telik. A 
385 tanulóból a rendszeresen 
érettségiző végzősökön (13. 
évf. 58 fő) előrehozott érettsé-
git (10. 11. 12. évfolyamosok) 

68-an informatikából 97- fő 
idegen nyelvből (angol, német, 
orosz) és matematikából tesz-
nek. 

A Tempus Közalapítvány 
Comenius-pályázatán az elő-
készítő látogatás-pályázatot 
megnyerve várjuk júniusban 
egy kétéves multilaterális pro-
jektre beadott pályázatunk 
elbírálását. A jövő energiája 
című projektben sok európai 
iskola vesz részt érdekes tevé-
kenységekkel, cserelátogatás-
sal gazdagítva ismereteinket és 
nyelvtudásunkat. Az Előkészí-
tő látogatás (Malaga, Spanyol-
ország) partnerei márciusban 
a londoni olimpia jegyében 
világkörüli videokonferenci-
ás bemutatóláncot szerveztek, 
minden ország saját olimpi-
konjaiból és eredményeiből 
készített érdekes összeállítást. 

Mind a felkészítő tanárok-
nak, mind a gimnázium ne-
velőtestületének, vezetőinek, 
dolgozóinak és a tanuló ifjú-
ságnak köszönjük az odaadó 
2011/2012. tanéves munká-
ját és a felvételihez sok sikert 
kívánva remélünk feltöltő, és 
egyben az új tanévre felkészü-
lő nyári vakációt. 

Aki részletesebben kíváncsi 
ránk, szeretettel várjuk hon-
lapunk látogatói közé: www.
beri-tamasi.sulinet.hu  

 lendvai Katalin

Wurzeni kiruccanás
 Mi kell egy kellemes, progra-

mokkal és szíves vendéglátással 
teli hét eltöltéséhez? Kell  egy 
több mint egy évtizedes kapcso-
lat a két város, Tamási és Wurzen 
, valamint iskoláik között, jó sze-
rencse, hogy a Schüleraustausch( 
diákcsere)-kapcsolat és az uta-
zás fő szervezőjén, Henkei Sán-
dorné Marikán kívül ne tudjon 
kísérőtanárként elmenni egyet-
len német szakos kolléga sem a 
TONIEpSZ tamási iskoláiból 
– és máris belecsöppen az ember 
egy jó „ kalandba”.

Április 20-án immár 11. alkalom-
mal indult útnak a 15 fős diákcso-
port, hogy a németországi Wurzen 
Pestalozzi iskolájával kialakult di-
ákcsere-kapcsolat keretében egy 
hetet töltsön a szászországi kisvá-
rosban.

A Würtz Ádám Általános Isko-
lában és a BBÁ Gimnáziumban 
tanuló 5.,6.,7. és 8. osztályos ta-
nulók vállalkoztak a nagyszerű „ 
kalandra”: az önállóság, a nyelvtu-
dás, a „hogyan boldogulok magam 
egy idegen nyelvi környezetben és 
helyzetben”? kipróbálására.

A péntek esti odaérkezéstől hétfő 
reggelig nem is találkoztak a ma-
gyar diákok egymással és tanára-
ikkal, mert a vendéglátó családok 
szervezte programokon (pl. utazás 
Berlinbe, Lipcsébe , hajókirándu-
lás, gokartozás, stb) vettek részt.

Hétfőtől csütörtökig változa-
tos és izgalmas napjaink voltak, 
köszönhetően a német kollégák 

ötletességének: csárdástanulás és 
sportversenyek az iskolában, ba-
rangolás és játékos tanulás  egy fű-
szer-és gyógynövény-kertészetben, 
ahol megismerkedtünk e növények 
ízével, illatával, hatásaival;sokféle 
termés ( kukorica, gabonafé-
lék, gesztenye, dió,toboz, stb) és 
anyagféle ( gyapjú, kő, kavics, fa, 
nád, széna,stb) tapintásával, majd 
levendulazsákocskát varrtunk. A  
nap grillezéssel és szabadprogram-
mal zárult.

Újabb program és élmény volt a 
Lipcse melletti Belantis Vidám-
park, ahol a legújabb játék ,a 32 
m magas , fordított U alakú pálya-
résszel kezdődő félelmetes hullám-
vasút.Igazi bátorságpróba felülni 
rá! Az ötórás ott-tartózkodás alatt 
alig maradt kipróbálatlan játék.

Az utolsó nap szórakozása a lip-
csei állatkerti séta volt,csónakázás 
és séta a „ valódi  trópusokon”. 

Diákjaink nagy része ismeri már 
Wurzent, otthonosan sétálgattak 
vendéglátó társaikkal délutánon-
ként a régi szász házak és modern 
épületek övezte macskaköves utcá-
kon, két játszótéri, csoportos talál-
kozás vagy „életbevágóan fontos” 
vásárlás között.

Az egy hét kevés volt, még a hon-
vágytól az első napokban sírdogáló 
leányoknak is, mert hazafelé tartva 
mindenki visszafordult volna, hogy 
legalább két hétre bővüljön a „ka-
land”.

Földesi Gabriella

Napközis gyermektábor
Tamásiban:

Július 30 - augusztus 4. 
Tolnanémediben:

Július 23-27
Helyszín: 

Evangélikus parókia udvara
Segítőink: óvónénik

Program:
Téma: Bibliai és más történetek
A tékozló fiú, Az Órasziget...
Kézművesség: batikolás, báb-

készítés. Sport és játék, kirán-
dulás: BSZ fiataljaival. A tábor 
utolsó napján , családi délutánt 
tartunk -műsor,  közös vetélke-
dő, szeretetvendégség. 

Táborköltség: 600 Ft  Tamási-
ban, 300 Ft Tolnanémediben

(kérjük, akinek ez gondot jelent 
jelezze) (szívesen fogadunk gyü-
mölcsöt, zöldséget tízóraira és 
uzsonnára). Várunk szeretettel, 
mert az együtt töltött idő aján-
dék... Jelentkezés személyesen 
vagy telefonon, e-mailen www.
tamasimisszio.eu, 20/8249873, 
ovariurban100@gmail.com

 Jól döntöttek, majd daraboltak
Május 31-én a SEFAG Zrt. szer-
vezésében került megrendezésre a 
Régiós STIHl Fakitermelő Ver-
seny, a Zselici Erdészet Ropoly-
pusztai tanpályáján. Az erdőgaz-
daságokat a velük szerződéses 
viszonyban álló fakitermelő vállal-
kozások képviselték. A Gyulaj Er-
dészeti és Vadászati Zrt. képvisele-
tében a Kaposi Zoltán 
irányítása alá tartozó 
Wood-Fa Bt. indult a 
megmérettetésen. 

A Zselici dombság 
festői környezetben 
fekvő Ropoly-pusztai 
tanpályán a versenyző 

csapatok négy versenyszámban 
mérhették össze tudásukat. A 
döntés, lánckímélő darabolás és 
a szerelés versenyszámok mellett 
egy kombinált gyakorlati felada-
tot is végre kellett hajtaniuk.

A versenyszámok mind egyéni, 
mind csapat szinten is értékelés-
re kerültek. Az egyéni versenyben 

Kaposi Zoltán 3. he-
lyezést ért el a döntés 
számban, míg Kovács 
Tibor szerelésben a 
második helyet szerez-
te meg. Összesítésben 
a Gyulaj Zrt. csapata 
az előkelő második he-
lyezést érte el. 
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Súlyemelés
Tamási sikerek az Ireg 

Kupán
A június 23-án megrendezett 
VIII. Nemzetközi Ireg Kupán 
a Tamási Koppány SE súly-
emelő csapata a 2. helyen vég-
zett. A Horváth Attila Fülöp 
(serdülő), Orsós István (ifjú-
sági), Szűcs dávid (junior) és 
Mészáros péter (felnőtt) alkot-
ta csapatunk először lett dobo-
gós.

Eredmények:
Fiú korcsoport (10-12 évesek): 

Orsós Richár III. Serdülők: 
Horváth Attila Fülöp VII. (111 
kg), Csaba Márton Attila X. (72 
kg). Ifjúságiak: Orsós István I. 
(215 kg), Borbély Gergő III. 
(135 kg), Kalányos Sándor V. 
(105 kg). Juniorok: Szűcs Dávid 
V. (219 kg). Felnőttek: Mészáros 
Péter V. (190 kg).

Egyéni csúcsot ért el Szűcs 
Dávid szakításban (103 kg) és 
Orsós István szakításban (95 
kg), lökésben (120 kg) és össze-
tettben (215 kg).

Fővárosi helyezések
Június 16-án a Budapest Ku-

pán, a Testvériség SE csarnoká-
ban megrendezett nemzetközi 
versenyen a serdülő 56 kg-ban 
Borbély Gergő I. (135 kg), if-
júsági 69 kg-ban  Orsós István 
II. (200 kg), junior +105 kg-ban 
Szűcs Dávid I. lett (210 kg). 

Július 11. 19.00 MOZI
MEN IN BlACK - SÖTéT ZSARuK 3.

Színes, magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 106 perc, 2012 
16 éven aluliaknak nem ajánlott!

Július 14. 6.30-14.00
KISTERMElŐI éS KéZMűVES pIAC

a piactéren

Július 14. 18.00-24.00
SEGélYKONCERT

Július 18. 19.00 MOZI
HóFEHéR éS A VAdÁSZ

Színes, magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 127 perc, 2012 
12 éven aluliaknak nem ajánlott! 

Július 21.
GYAlOGOS TúRA A GEMENCI ERdŐBEN

Indulás 7.03 órakor a művelődési központtól
Útvonal: menetrend szerinti busszal Tamási – Pörböly - kisvasúttal Ma-

lomtelelő – túra - kisvasúttal Pörbölyi Ökoturisztikai Központig - busszal 
– Tamási 

Július 28. 10.00
KISTERMElŐI éS KéZMűVES pIAC

a piactéren

Július 28. 15.00
TAMÁSI BOGRÁCSMESTERE FŐZŐVERSENY

KIÁllÍTÁSOK

2012. július 11-tól augusztus 5-ig
a Tamási Galériában

Tamási, Szabadság u. 29/2. (Kultúrák Háza, a volt bíróság udvarán)
SÜTŐ KÁROlY

keramikus, fazekas népi iparművész, festő
KIÁllÍTÁSA

Megnyitó:
július 11. szerda 16.30 óra

A kiállítást megnyitja:
Adorjáni Endre szobrászművész, főiskolai docens

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

Hétfő szünnap.
 

Június 22-től július 6.ig
„KERéKpÁROZNI Jó”

rajzpályázat bemutatója
Rajzpályázat kiírója: Tamási Kerékpáros Alapítvány

Június 29-től július 13-ig
A művelődési központban

„A FúVóSZENEKAR ElMúlT 50 éVE”
fotó- és ereklyekiállítás

A bemutatók megtekinthetők az intézmény nyitva tartási idejében.

TAMÁSI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

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

Pántlika évzáró
A tamási Városi Művelődési Központ pántlika nép-
táncegyüttese június 2-án gálaműsorral zárta az 
évadot A közönség az együttes négy csoportjának 
legújabb műsorát látta. Vendégként a szakcsi citera-
kör három tagja mutatkozott be Tamásiban. 

A gálaműsor után a 
művelődési központ 
előtt a néptáncos lá-
nyoknak állított má-
jusfát táncolták ki, 
amelybe a szépszámú 
vendégsereg is bekap-
csolódott. 

 2012. július 21- én szombaton
a Városi Művelődési Központ

túrát szervez
A GEMENCI ERdŐBE

Indulás: 7.03 órakor a Gimnázium előtti buszmegállóból
utazás menetrend szerinti autóbusszal: Tamási – Szekszárd - pör-
böly. pörbölytől kisvasúttal Malomtelelőig. Túra. Kisvasúttal vissza 
a pörbölyi Ökoturisztikai Központig, ahol megnézzük a múzeumot, 
rövid séta az arborétumig.

Indulás hazafele:14.46 óra
Múzeumi belépődíj:teljes árú: 500Ft,kedvezményes: 300 Ft 
Útiköltség: teljes árú busz menetjegyek összesen:3360 Ft
Kisvasút menetjegy teljes árú: 1100 Ft, kedvezményes: 750 Ft
Érkezés Tamásiba 17.47-kor.

Citeratábor 2012
Június 24-28 között 11. alkalom-
mal szervezetek citeratábort a 
Városi Művelődési Központban. 

A tamási citerásokon kívül szakcsi 
és simontornyai gyerekek tanultak 
Borsi Ferenc, az Óbudai Népzenei 

Iskola tanárának vezetésével. A tá-
bort zárók a hozzátartozóknak és 
az érdeklődőknek bemutatták az öt 

napban tanultakat. A tábort a Ha-
gyományápolással Tamási Kultúrá-
jáért alapítvány támogatta.

Citerák Németországból

Artur Nickl Neustadtból 3 
német citerát adományozott a 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat nemzetiségi kórusá-
nak. Köszönjük!

Gulyás Ildikó

Labdarúgás
Tamási 2009 FC

9. Forduló, 2012.06.10. Vasárnap
Majos SE – Tamási 2009 FC (1-0) 2-0. Gólszerzők: Tálas Zoltán, Se-

bestyén Gábor.
10.Forduló, 2012.06.16. Szombat
Tamási 2009 FC - Kölesd SE (1-1) 2-3. Gólszerzők: Johnston Brian, 

Hegedűs Dávid ill. Vituska Norbert 2, Nagy Péter.

Az Uniqa Megye I.osztály felsőház végeredménye
1. Tolna VFC  57 pont
2. Majos SE  56 pont
3. Kölesd SE  50 pont
4. Tamási 2009 FC  37 pont
5. Szedres SE  36 pont

A Tamási 2009 FC legeredményesebb játékosai a 2011/2012-es szezon-
ban:  Baranyai Dávid 15 gól, Johnston Brian 13 gól, Kovács Péter 8 gól.

Az utolsó forduló előtt a vezetőség, a csapat és a szurkolók is elbúcsúztak 
Johnston Briantől, aki 3 évig erősítette a felnőtt csapatot.  Brian egy góllal 
és jó játékkal búcsúzott a közönségtől és a játékostársaktól.

 Köszönjük az egész éves támogatást a szurkolóknak, szponzoroknak! 
Ifj. Hajdics Attila Hajrá Tamási ! ! !
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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

Helyi termékek piaca
Június 2-án szombaton kis ün-
nepség keretében megnyílt az a 
piacsorozat, amelyen kézművesek, 
kistermelők kínálják portékáikat 
kéthetente a piactéri fedett csar-
nokban.

Font Sándor, az Ország-
gyűlés Mezőgazdasági Bi-
zottság elnöke megnyitó 
beszédében hangsúlyozta, 
hogy a kormány eltökélt 
szándéka, hogy „vissza-
szoktassa” a plázákhoz szo-
kott lakosságot a helyben, 
a térségben termelt, így is-
mert eredetű árukhoz. Arra 
biztatta a jelenlévőket, hogy 
lehetőség szerint maguk is 
termeljenek zöldségeket a 
kiskertjeikben, mert ezzel 
két célt is elérnek, egészségeseb-
bé válik a táplálkozásuk, másrészt 
a fizikai munkával javul egészségi 
állapotuk. A piac működését, az 
árusokat és vevőket megáldotta 
Óvári Péter evangélikus lelkész és 
Hegedüs János katolikus plébános. 
A kulturális műsorban fellépett Fe-
rencz Orsolya előadóművész és a 
zeneiskola fúvós kvartettje. 

Az ünnepség előtt és után a kö-
zönségnek módja nyílt a vásárlásra. 
A kínálatban a zöldség, gyümöl-
csök, palánták, mézek mellett lát-
tunk ciroksöprűt, mézeskalácsot, 
édességeket, fafaragásokat, kézi-
munkákat, szőtteseket….

Reméljük, hogy a jövőben mind az 
árusok, mind a vevők száma növe-
kedni fog. 

Az elkövetkező hónapok piaci 
napjai: július14, 28; augusztus 11, 
25, szeptember 8, 22.

A szervezők továbbra is várják a 
kistermelők, a népi és iparművészek 
jelentkezését a 06-74-471-105-ös 
telefonszámon vagy személyesen a 
Városi Művelődési Központban.

Anyakönyv
Májusban születtek

Kmetovity Rikárdó
dölles Benjamin

Igert dominik György
Igert patrik György

Kiss Hunor
Schmidt Janka Zsófia

dömötör Emma
Bernáth Rita Zoé

Horváth Ansouhan Conde
Védőnők

Júniusban házasságot kötöttek
Novák Anikó éva – Németh Zoltán

polgár lea – Nagy Zoltán József
Erdős dorottya Ágota – lovay Miklós

Zsigmond Tünde Mária - Boczor Zsolt Csaba 

Sok boldogságot az ifjú pároknak!

Júniusban elhunytak
Németh Ferenc

Fenyő pál

Részvétünk az elhunytak hozzátarto-
zóinak!

Bencze Gyöngyi anyakönyvvezető

                
 
 
 
 

 
 

 
SERTÉSHÚS AKCIÓ 2012. JÚLIUS 12 – JÚLIUS 15-IG 

SERTÉS LAPOCKA           1149FT/KG 
SERTÉS COMB            1199FT/KG 

SERTÉSHÚS AKCIÓ 2012. JÚLIUS 19 – JÚLIUS 22-IG 
SERTÉS LAPOCKA           1079FT/KG 
SERTÉS COMB            1129FT/KG 
SERTÉS TARJA CSONT NÉLKÜL        1349FT/KG 

SERTÉSHÚS AKCIÓ 2012. JÚLIUS 26 – JÚLIUS 29-IG 
SERTÉS BŐRŐS CSÜLÖKHÚS   999FT/KG 
SERTÉS DAGADÓ           1149FT/KG 
SERTÉS KARAJ CSONT NÉLKÜL        1349FT/KG 

 

BAROMFIHÚS AKCIÓ 2012. JÚLIUS 3 – JÚLIUS 16-IG 
EH. CSIRKE HÁTSÓNEGYED   549FT/KG 
EH. CSIRKE MELLFILÉ           1299FT/KG 
EH. PULYKA SZÁRNYKÖZÉP    549FT/KG 
EH. KACSA NYAK       299FT/KG 
EH. TYÚK MELL NÉLKÜL     519FT/KG 

BAROMFIHÚS AKCIÓ 2012. JÚLIUS 17 – JÚLIUS 29-IG 
EH.CSIRKE SZÁRNY     549FT/KG 
EH. CSIRKE EGÉSZ COMB    649FT/KG 
EH. CSIRKE CSONTOS MELL   999FT/KG 
EH. PULYKA ALSÓCOMB FILÉ        1099FT/KG 
EH. LIBA SZÁRNYTŐ     479FT/KG 
EH. TYÚK FELEZETT     599FT/KG 

 
 

 
 
 
 

      
        AKCIÓS ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK. 
 
           

Tam-Bau Kft. nyílt napja 2012
Ez évben is nyílt napra hívta 
korábbi és leendő vásárlóit, 
partnereit a Tam-Bau Kft. 
június 2-án a vállalat telep-
helyén.

Kólya József ügyvezető meg-
nyitójában kiemelte, hogy a 
rendezvény több mint marke-
ting fogás, céljuk, hogy a láto-
gatók betekintést nyerjenek e 
napon a cég életébe, megmu-
tassák számukra annak műkö-
dését. Így a jelenlévők üzeme-
lés közben láthatták az építési 
hulladékőrlőt, amelynek őrleménye 
újrahasznosítható, például utak sta-
bilizálásánál. Érdekes volt látni a 

színes betontermékek gyártását, s 
természetesen ezúttal sem maradt 

el az építőipari gépek, 
járművek, valamint a 
kisgépek bemutatója 
sem. Értékes nyeremé-
nyeket sorsoltak ki az el-
múlt hónapban 30 ezer 
Ft felett vásárlók között, 
a fődíjat, egy kétszemé-
lyes wellness hétvégét 
a bikali Puchner Kas-
télyszállóba a budapesti 
Kovács Attila nyerte. 
Az ügyvezetői, az épí-
tésvezetői, valamint a 
kereskedelmi sátraknál a 

vállalat szakemberi készséggel vála-
szoltak a látogatók kérdéseire.

Tengerjáró hajók Tamásiból
Az olvasóink közül bizonyára 
csak kevesen tudják, hogy a Sza-
badság utca végén lévő Schäfer 
Yacht Hajóépítő és Kereskedelmi 
Kft. telephelyén tengerjáró vitor-
lás hajók is készülnek, melynek 
legújabb prototípusát, a d-38-t 
a 2012. június 29-i ünnepségen 
mutatta be Schäfer Elemér, a Kft. 
ügyvezetője.

 – A D-38-as vitorlás hajó 
az Új Széchenyi terv „Vál-
lalati innováció támogatása” 
pályázati kiíráson (pályáza-
ti azonosító: GOP-1.3.1.-
09/A-2010-0156) nyert, s az 
Európai Unió és a Magyar ál-
lam által nyújtott 16 147 600 
Ft támogatásból és mintegy 
60% önerőből építettük meg a 
hajó prototípusát.
•  Milyen út vezetett a 

mai napon tartott projekt 
zárórendezvényig?

 – A hajót dr. Simongáti Győ-
ző, a BME Repülőgépek és Hajók 
Tanszékének adjunktusa tervezte. 
Ez alapján elkészítettük először az 
ősmintát, majd ennek segítségével 
a gyártósablont, s végül a csarnok-

ban látható prototípust. A hajó 
11 m hosszú, 3,5 m széles, 1,7 m 
a merülése, s 12 fő a befogadóké-
pessége. Méretét tekintve ez már a 
legnagyobb balatoni és a közepes 
tengeri yachtok közé tartozik. Az 
elkészítésében segítségünkre volt 
a szomszédos Zsolex Kft., amely 
CNC marógépein az építőbordákat 
gyártotta le, amelyért ezúton is kö-

szönetet mondok.
•  Mi lesz a hajó további sorsa, 

mikor bocsátják vízre?
 – A reményeink szerint hamaro-

san gazdára talál a hajótest, s a vevő 
kívánságai szerint történik majd 
a befejezése, felszerelése. Bízunk 
benne, hogy nagy sikere lesz a saját 

fejlesztésű yachtunknak, s további 
értékesítések követik majd az elsőt.
•  E felsőkategóriás hajónak bi-

zonyára piacot is kell keresni. Hol 
tekinthetik meg a hazai és a kül-
földi érdeklődők?

 – A májusi balatonlellei vásáron 
már láthatta a hazai közönség, de 
szeretnénk megmutatni a balaton-
kenesei, majd a jövő évi Budapest 

Boatshow-n, de remélhetőleg 
külföldre is visszük, így a spliti 
szakvásárra. 
•  Gratulálunk a sikeres pá-

lyázat megvalósításához, s azt 
kívánjuk, hogy tulajdonosa 
minél előbb vízen is kipróbál-
hassa, hogy az ő tapasztalatait 
felhasználva megindulhasson a 
sorozatgyártás!

 – Javaslom az Olvasóknak, 
hogy tekintsék meg a honlapun-
kat, a www.schaferyacht.hu-t, 

amelyen fotókkal dokumentáltuk 
a prototípus elkészítését, illetve 
minden hasznos információ meg-
található a D-38-ról, de természe-
tesen termékismertető katalógust is 
nyomtattunk. 

Touri


