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Telefónia. A MATÁV Pécsi Igazgató
ságának tervében Tamásinak egy 4000 vo
nalas központ kiépítése szerepel, a jelenle
gi l OOO-res helyett. Az új postaépületben 
nem lenne gond az elhelyezés, az igazgató
ság rendelkezik az ehhez szükséges köz
ponttal. A többi csak a központi pénzek el
osztásán múlik. A MATÁV 1993-ra,leg
később I 994-re ígéri a beruházást, amely 
minden telefon igényt kielégítene váro
sunkban. 

Fúrások. Egy dél-dunántúli program 
keretében a Geodéziai Kutató Válla1at 
szénhidrátok után kutatva több próbafú
rást végzett a környéken. Ezek előzetes 
vizsgálata bíztató, jelenleg folyik a részle
tekre is ki térő vizsgála t. 

Üzembontás. Ismert, a Massive Kft. 
megvette az Orion tamási gyáregységének 
területét. A közelmúltban elkezdődött a 
régi épületek bontása, néhány fa kivágása. 
Mi, üdülővárosi álmokat dédelgető, szű
kebb pátriájukat szerető és féltő tamásiak 
csak bízhatunk abban, hogy a Massive új 
beruházása során az európai környezetvé
delmi előírásoknak és normáknak megfe
lelően, továbbá esztétikumra is törekedve 
tevékenykedik városunk immár legna
gyobb és talán legeredményesebb vál
lalata. 

Parkolási lehetőség. Megegyezés szü
letett a sorompó mellett i, úgynevezett bak
terépület kiürítéséről, a lakók áthelyezé
séről. A terv szerint azután a házat lebont
ják, majd a helyszínen környezetbe illő 
parkoló lesz kialakítva. 

Kátyúzás. A nagy esőzések után rövide
sen megkezdődik a kő-és műutakkátyúzá
sa.A polgármesteri hivatal pályázatára két 
kivitelező jelentkezett. Várhatóan rövid 
időn belül eldől, melyikük végzi majd a 
munkát. 

Faházgyár. Amerikai üzletemberek fa
házgyár építésének szándékával tájéko
zódtak városunkban. A tárgyalások egye
lőre kezdeti stádiumban vannak, ponto
sabb információt lapunk későbbi számá
ban teszünk közzé. 

Norvég üdülőfalu. A Norma Travel 
Kft. norvég társtulajdonosának képvisele
tében Kurucz úr (norvég állampolgár) 
megtekintette azt a Szemcse-Szőlőhegy 
térégében lévő területet, ahova körülbelül 
száz luxushaházat szeretne telepíteni. 
Képviselőnk. Országgyűlési képvise

lőnket nemrégiben a Magyar Ország
gyúlés alkotmánybizottságának elnökévé 
válaszották. Korábban ezt a tisztet Kónya 
Imre, az MDF parlamen ti frakciójának ve
zetője látta el. Dr. Dávid Ibolya a tamási 
városházán legközelebb július l7-kén 10 
órától tart ügyfélfogadást. 

Pontosítás. Lapunk legutóbbi számá
ban a földhivatalnál történt vezetőválto
zást tettük közzé. Az intézmény neve pon
tosan Körzeti Földhivatal Tamási, új veze
tőé Koppánné dr. Kertész Margit. 

TAMÁSI TÜKÖR 

, 
Uttörő volt, van és lesz 

- Beszéltem a két tamási iskolával, kér
deztem hol vannak ma az úttörök? Mond
ták nincsenek~ talán majd később foglal
koznak ezzel. En Orosháza határában, egy 
tanyasi iskolában voltam 20 évig, 1949 óta 
csináltam az úttörővezetést. Nyugdíjas va
gyok' velem nem tolhatnak ki. Gondoltam, 
teszek én az ügyért valamit - indokolt 
Vincze József július 19-kén a Diákcent
rumban létrejött összejövetelen. 

- Ma megalakult a Magyar Ú ttörők Szö
vetségének Tolna Megyei Tanácsa, amely
ben minden csapat egy fővel képviseltethe
ti magát. Paks körzetében 20 csapat műkö
dik, Dombóvár is "él", de Tamási, valamin t 
Bonyhád és környéke nagyon szétesett . Az 
új alapszabály szerint bárhol alakulhat kö
zösség. Legyen akár Rosszcsontok, akár 
Fürge Lajhárok a név. akármilyen az 

egyenruha, csak a jelvény ( a hegyes triko
lór, benne rőzseláng, a rúdj án "előr~" ) a 
közös jelkép - tájékoztatott Mezősi Arpád 
(Paks) megyei ügyvivő. 

- Kérem, itt olyan úttörőélet volt! ... Azt, 
hogy a fürdővízzel a gyereket is ki akarják 
önteni, az több, mint nevetséges. Mindegy, 
hogy cserkészek, szívgárda, vagy úttörő 
néven, csak csináljon valaki valamit. Van 
egy csomó csellengő gyerek, akikkel a ku
tya sem törődik. Jó lesz ez nekünk? - így 
MikJós Eszter (Tolnanémedi). 

- Hát kérem, arról van szó, hogy Tamási
ban és a környéken szereJnénk újjáéleszte
ni az úttörőmozgalmat. Ugy tűnik, a tanév
kezdéskor fogunk hozzá, mert akkor össze 
lehet szedni agyerekeket - mondta Vincze 
József. 

(k) 

Tábortúznézőben 
A régi táblát, melyen még Tamási Vá

rosi Tanács volt a felirat, a Sóstó part
ján emészti a rozsda. A főépületen új 
felirat hirdeti a tulajdonos ön kor
mányzatokat: Belecska, Diósberény, 
Értény, Felsőnyék, Fürged, Gyönk, 
Iregszemcse, Keszőhidegkút, Kisszé
kely, Koppányszántó, Magyarkeszi, 
Miszla, Nagykónyi, Nagyszékely, 
Nagyszokoly, Ozora, Pincehely, Re
göly, Simontornya, Szakadát, Szakály, 
Szárazd, Tamási, Tolnanémedi, Udva
ri, Újireg, Varsád. 

Balatonszabadi-Sóstón júniusban egy 
hetet töltöttek együtt a tamási Szövetkeze
ti SE sportolói az óvodásokkal. 

- így. bogy együtt vannak kicsik és na
gyok, könnyebb. Mert sokat segítenek a 
sportolók. Azt a fiút (Tóth Attilát - a 
szerk.) kifejezetten kedvelik, sőt rajonga
nak érte - mondta László Berta, aki 8 for
nádi gyermekkel érkezett i. 

- Már harmadik éve. hogy óvodásokkal 
eljövünk ide, de ez edd ig a leghosszabb idő. 
amit itt töltünk - tájékoztatott Weil Péter
né turnusvezetö. - Agyerekeknek egyálta-

lán nincs honvágyuk, élvezik a tábort. Na
gyon jó a kapcsolat a felnőttek, diákok és 
gyermekek között. 

- Mi kértük, hogy így legyen a párosítás 
- említette Uhrin János, a kerékpárosok 
edzője. - Tavaly iparisokkal voltunk, és 
nem lehetett eleget pihenni. Most - hely
lyel-közzel- be tudjuk tartani a tízórai ta
karodót. Legalább annyit dolgozunk, mint 
otthon, de itt ezt nem veszik észre a srácok. 

- Jól érezzük magunkat, a hangulat és a 
koszt is jobb, mint tavaly - erősítette meg 
az eddig elmondottakat Lacza András. az 
atléták mestere. - Egyetlen kifogásunk. 
hogy rövidek az ágyak. Többünknek az itt
lét inkább levezetés, de akik az országos 
versenyekre készülnek, azoknak ez ko
moly me]ót jelent. 

- Szerencsés ez a párosítás; a korosztá
lyok ugyan elkülönítve laknak. sok dolog
ban viszont kiegészítik egymást - mondta 
Gonda József gondnok. - EgyedüI az étke
zetésük okozot t egy kis problémá t - gyere
kek-sportolók -. de az élelmezésvezető 
gyorsan megoldotta a dolgot. 

-Kántor-

Hölgykoszorúban Tóth Attila, ezúttal mint mesélő. 
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Jöttek, láttak ~ es vittek 
A "nagy" KGST már régen kimúlt, most 

pedig - úgy tűnik - ez lett a sorsa - hason
lóan a megye más települései hez - a tamási 
úgynevezett KGST -piacnak is. 

A körülbelül két éve az illegalitás hatá
rán, eltűrten működő, a csütörtöki "ren
des" piachoz kapcsolódóan kialakult áru
sítási forma kapcsán az elmúlt hetekben, 
hónapokban többször felkorbácsolódtak 
az indula tok. Az igazság az, hogy az álla~
polgári pro és kontra mellett egyfajta 
rosszul értelmezetten liberális, a fel~lős
séget nem sZÍvesen vállaló magatartás is 
kellett a kialakulásához. (Az már más kér
dés. hogy ebben mekkora szerepe volt a 
központi és helyi szerveknek!) 

sával jutott az országba. Ez természetesen 
együtt járt a kötelező minőségellenőrzés 
elmulasztásával is, így sok volt köztük a hi
bás. rossz minőségű, a hazai szabványok 
szerint kereskedelmi forgalomba nem is 
kerülhető ócskaság. (Az már szinte "szót 

lemhelynek és szeméttelepnek használó 
egyszerű csencselőket, amíg az alkoholtól 
nem váltak agresszívvá, vagyalkalomszül
te tolvajjá, add!g talán lehetne igen liberá
lisan kezelni. Am egyre értelműbb jelek 
utaltak arra, hogy megjelentek a profi bű
nözők is, velük a tisztátlan valuta, lőfegy
ver, gázspray, kábítószer és az ezzel járó 
erőszak. Jöttek, láttak és vittek: pénzt, nyu
gati kocsikat, stb. 

FIGYELEM! 

Sajnos a lakosság egy - merjük hinni, 
hogy kisebb - része pusztán csak abból a ~ 
megközelítésből nézte a kérdést, hogy bi
zonyos árukhoz olcsóbban ju tha t hozzá. Ily 
módon számukra a konyak, a zokni vagy a 
fúrógép megvásárlásával véget is ért a 
probléma. Pedig a dolog ennél lényegesen 
összetettebb. 

Külföldi állampolgároknak 
az árusítás a magyar törvények 
szerint tilos! Kereskedelmi te
vékenységét a Tamási város te
rületén szüntesse meg! Az áru
sításhoz 1992. június l 2-től 
helyet nem biztosítunk. 

Valahol ez az a pont, ahol már nem lehet 
klubszinten, vagy éppen a sajtó hasábjain 
folytatott akadémikusi vitákkal kezelni a 
problémát. Hiszen az, hogy városunk a 
szervezett bűnözés től fertőzött területté 
válhat, már nem "csereképes" senki azon 
egyéni érdekeivel, hogy olcsóbban vehes
sen például konyakot. Ezek kemény sza
vak, de legalább ilyen kemények azon ér
vek, amelyek a hatóságokat a KGST-piac 
felszámolására ösztönözték. 

Polgármesteri hivatal 

Ezt a magyar, lengyel, román 
és orosz nyelven egy lapra gé
pelt szöveget osztogatták az 
áru soknak. 

Az illetékesek nagyon bíznak abban, 
hogy a lakosság józanul gondolkodó több
sége megértéssel fogadja a jogszerű intéz
kedéseket, amelyek elsősorban ' éftük, de 
valam enn yi i tt elő és idelá toga tó em bertár
sunk személyi és vagyonbiztonságának 
megőrzése. valamint a normális közállapo
tok fenntartása végett történt. 

Bár az a vásárlót már nem érdekelte, de 
nem titok, hogy mitől voltak ilyen olcsók az 
itt árusított dolgok. Diplomatikusan fogal
mazva azért, mert tisztázhatatlan volt a 
származásuk. Magyarul jelentős részük 
bűncselekményből származott, illetve sza
bá�yta�an módon, a vámol ta tás elmulasztá -

sem érdemel", hogy a javarészt külföldiek 
által illegálisan árusított dolgokat megvá
sárló magyar állampolgár a hatályos 
jogszabályok értelmében szabálysértést 
követel.) 

Aszerdától csü törtökre virradó éjszakát • 
a közterületen, bokrokban töltő, azokat il- -Óglas-

Áro~parton árvízkárok 
Szárazságra panaszkodtunk, 

most aztán megkaptuk. Iszo
nyatos mennyiségű víz höm
pölygött lefele a Szent István 
utcán, alávetve magát a gravi
táció mindenható törvényének. 
Valaki azonban valamikor úgy 
döntött. hogy rácáfol erre az 
idejét múlt "dogmára", és az 
átereszt az utca aljától jó 200 
méterre helyezte el. 

Sajnos a dédapám nagyapja 
és még jó néhány régi tamási 
gazda nem számított erre a for
radalmi gondolatra. és a ház
építésnél elmulasztotta a szijk
séges óvintézkedéseket. Igy 
történhetett. hogya pince sZÍ
nültig tellett vízzel. és a sarki 
ház helyiségeit is elöntötte. A 

legutóbbi - két-három havonta 
visszatérő - csőtörésből szár
mazó kráterben még jó néhány 
napig pecázhattunk volna. 

Tudom. hogy mindezek apró
cseprő problémák. annak. aki
nek sem sűllyed meg a kerítése. 
nem kacskaringóznak a feje fe
lett repedések. és nem fekszik 
nedves falak mellé. Mégis azt 
hiszem. hogy a polgármesteri 
hivatal új autója mellett erre 
is tekÍntettel lehetne a költ
ségvetés. 

Ha netán mégis mozdulna va-
1ami. szívesen fölajánlom a bir
tokomban lévő 100 darab jár
dalapot, valamint a saját és tár
saim munkaerejét a megoldás 
érdekében. Egyed Sándor 

Tűz nélkül Tamásiban és Szakályban ·több 
vi//ámcsapásról értesültünk, 

ám olyanról nem tudunk, hogy valahol tűz keletkezett volna. Sza
kályban egy kémény dőlt le, városunkban pedig inkább elektromos 
vezetékek és készülékek mentek tönkre - tájékoztatott Martinka 
István tűzoltó százados. városi parancsnok. 

1992. JÚLIUS 

Utátvágás 
A felhőszakadást követően személyautóval azonnal végigjárta a 

veszélyeztetett helyszíneket dr. Deák Gábor polgármester. Azután 
az első munkanapon, hétfőn a városüzemeltetési osztály illeték
esei bizottságszerűen tekintették meg a károsodott településrésze
ket. 

- Ez a vízmennyiség mindenhol, ahol a csapadékvíz elvezetését 
műszakilag hibásan vagy gondatlan módon oldották meg, kilépett 
az árokból - mondta dr. Deák Gábor. - Nagy értékű épületkárok 
szerencsére nem keletkeztek, de 10-12 pince, illetőleg alagsori 
helyiség megtelt vízzel. 

- A vízelöntések egy része a csapadékárkok elhanyagolásából, 
feltöltődéséból adódott, egy-egy helyen pedig tüzifát, építőanyagot 
tároltak az árokban. A többi részen a csa padék elvezetés eredetileg 
műszakilag hibás, illetve méretaránytalan volt. A Szent István és 
a Rákóczi utcai kereszteződés sajnos egy évek óta halogatott mű
szaki feladat ... 

- Öt helyszínen a vízelvezető árok mélyítésével és burkolásával 
felszámolják a veszélyhelyzetet. Egy helyen, a Szent István és a 
Rákóczi utcák kereszteződésében emellett egy nagyobb költségű 
útátvágásra is sor kerül. Mindehhez a várható költségek felülmúl
ják a kétmillió forintot. 

- A külterületen jelentős vízerózió - a talajfelszín lehordása -
következett be, amely az utakra hordott iszaptömeggel közleke
dési zavarokat lJ.kozott. A kimosott fóldutakat feltöltéssel helyre 
fogják állítani. Osszegezve: a két nap alatt megismétlődött felhő
szakadás alkalmas volt arra, hogy a víz elleni folyamatos védeke
zésre felhívja a figyelmet. Az eső nagy áldás, de ékkora esőzés nagy 
károkat is okozhat - summázott a polgármester. 

(Összeállításunk folytatódik a 8. oldalon) 
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,:Rágalom 
H~tek óta az a hfr, illetve rágalom járja, bogy 

dr~ ' Juhász Schlatter Bernadette a Tamási ABC-
ben lopott. .... .. .. ... . .. , . 
. Én, mint a Kop;';KaÁfészelnöke,. -aki felbív-

tam a doktotnö figyelmét erre a rágaJomra, 
kijelentem, bogy ez aljas hazugság. . . . 
Remélem, hogy akik meg tudták nézni a TanuiSi 

Tv műsor~t, szintén mégbizonyosodtak á'doktor';' 
nőártatIanságáróL 

Tóth József, az.Áf~zelnöke . 

Egy kinevezés mellékzöngéi 
Egy kinevezés mellékzöngéi 
A hír ennyi: a tamási önkor

mányzat képviselőtestülete a 
júniusi ülésén öt évre kinevezte 
a Vályi Péter Szakmunkáskép
ző Intézet és Szakközépiskola 
igazgatóját. Ilyen formában a 
fentiek csak annyira méltóak 
figyelemre, mint amikor egy 
kutya megharap egy postást. Az 
érdekesség, netán tanulság 
most is a részletekben van, ami 
közérdeklődésre tarthat szá
mot. 

Az előzményekről röviden 
annyit, hogy a legutóbbi kine
vezett igazgató lemondása után 
a képviselőtestület pályázatot 
írt ki a posztra. (Csak emlékez
tetőül: ez 1991-ben történt.) 

Két pályázó jelentkezett, de 
egyik sem kapta meg a nevelő
testi!let többségének támogatá
sát. Igy az akkor hatályos jog
szabályok szerint nem lehetett 
kinevezni őket, hanem újabb 
pályázat kiírása mellett az in
tézmény egyik tanácsa kapott 
megbízást a vezetői feladatok 
ellátására. 
Időközben megváltoztak a 

jogszabályok, a nevelőtestület 
már "csak" véleményezhet, a 
képviselőtestület az egyetér
tésük hiányában is kinevezheti 
az igazgatót!. A megismételt pá
lyázatra szintén ketten jelent
keztek: a megbízott igazgató és 
az iskola egy mérnök-tanárnő
je. A pályázatokat értékelő ne
velőtestületi ülésen már lát
szott, hogy két táborra szakadt 
az intézmény, a szavazás közel 
fele-fele arányt mutatott. 

A képviselőtestület oktatási 
és közművelődési bizottsága a 
pályázatok értékelése, a neve
lőtestület véleménye és a pályá
zók meghallgatása után egyik 

jelöltet sem tartotta alkalmas
nak az öt éves kinevezésre. Új 
pályázat kiírását javasolták és 
azt, hogy ne az eddigi megbízott 
igazgató,ihanem a mérnök-ta
nárnő kapjon addig megbízást 
az in tézmény vezetésére. 

Ehhez képest született az írás 
elején szereplő döntés!. Vajon 
véletlen, hogy a képviselők na
gyobb része fittyet hányt a 
szakemberekből álló bizottság, 
a nevelőtestület és a tisztségvi
selők véleményére és öt évre 
nevezte ki a nem támoga tott je
löltet!? Persze érezhették a do
log fonákságát, hiszen a döntést 
titkos szavazással hozták. A 
másikalkalmatlannak tartott 
jelölt végleges kinevezése is a 
bizottság lelkiismeretes mun
kájának semmibe vételét jelen
tette volna. 

Sajnálatos, hogy a testület 
nem fogadta meg egyik képvi
selőtársuk józan javaslatát; 
tárgyalják újra a témát, tekin
tettel arra, hogy a bizottság el
nöke nincs jelen, az ő vélemé
nyét mindenképpen hallani 
kellene. 

A jövő persze majd bizo
nyítja, hogy kinek volt igaza, 
csak Félő, hogy egy intézmény 
rovására folyó "hatalmi harc
nak H egy igazi vesztese lesz - az 
ott oktatott-nevelt gyermekek! 

A rövidtávú eredmény pedig 
csak annyi, hogy egy nevelőtes
tülettel és egy bizottságnyi lel
kiismeretes szakemberrel igen 
nehéz lesz az ilyenfajta döntési 
mechanizmusokat elfogadtat
ni és bizonyítani, hogy a mun
kájukra a jövőben is számíta
nak! 

A kinevezett igazgatónak et
től függetlenül csak eredmé
nyes munkát lehet kívánni. 

TAMÁSI TÜKÖR 

Drukker, 
vagy ellendrukker? 

Az előző számban olvastam Szabó Márta "kritikáját" a TVTV
ről. Mivel nem csekély indula tot váltott ki belőlem a sok -sok nega
tívumot felsorakoztató írás, ezért rászán tam magam, hogy debü
táljak mint tollnok. 

Nyiltan kijelenthetem, hogyén bizony a mai napig sZÍy'esen né
zem a tamási aknak, tamásiakról készített riportokat. ürömmel 
fedezem fel az ismerős arcokat, hallgatom - még ha kevésbé pallé
rozott is - a megnyilatkozásaikat. 

Hajlamos voltam én is negatív jelzővel illetni a TV -ben péntek 
esténként látottakat addig, amíg abban a hiszemben éltem, hogya 
polgármesteri hivatal által finanszírozott, jó technikai felszerelt
séggel rendelkező, megfizetett munkatársak riportjait látom. 

Mióta tudomásomra jutott - mert érdeklőd tem (!) -, hogya lel
kes csapat magánváUalkozásának eredménye mindez, azóta nem 
kritizáJok, hanem DRUKKOLOK. 

Drukkolok, hogy be ne "dögöljön " a barátok saját kamerája. 
Drukkolok, hogy a hirdetésekből teljen videókazettákra, amely

re felvéve az anyagoka t archÍvál ják a már meglévő ri portoka t, ese
ményeket. 

Drukkolok, hogy legyen a zsebükben annyi pénz, amennyi az 
útiköltségre elég, és elutazhassanak egy-egy koncertre, színházi 
előadásra, életközelbe hozva ezzel az ismert személyiségeket. 

Drukkolok .. . 
Egyszóval drukkolok! 
Látom most is az esetlen riportert, a nagy papírt, amiről remegő 

hangon olvas. Látom és is a "kiábrándító Nagy Ferót".(Bár engem 
nem irritál, ha kiábrándulnak belőle a rajongói!). De minden hiba, 
kezdeti döccenő ellenére remélem, hogy nem szegi a csapa t kedvét 
sem a pénztelenség, sem a meggondolatlan kritika. 

Én megfordítanám az előttem szóló utolsó kérdését: 
Lehet, hogyha több szponzor akadna, nÍvósabb adást tudnának 

produkálni? 
Szenczyné Witzl Éva 

Pletyka 
Pletyka. Az értelmezőszótár 

szerint bizalmas, felelőtlen, ta
pin ta tlan híresztelés. Vajon ho
gyan keletkezik? A bosszú, a 
rosszindulat, a tudatlanság, a 
félelem, a figyelemelterelés ... 

Jó alapot ad a pletykához, ha 
valaki vét. Ezt akilátja, kiszíne
zi és továbbadja, azután a kö
vetkező valaki ismét színezi és 
továbbadja - a folyamat a vé~
telenségig tart. Persze azután 
olyasmi is összeáJlhat, aminek 
már semmi köze az eredeti kita
lációhoz. 

Furcsa, hogy a rohanó XX. 
században van időnk más bajá-

Apróhirdetés 
ETZ 250-es motorkerékpár, 

két éves műszaki vizsgával, 
JAWA Babettp újszerű állapot
ban eladó. Erdeklődnl lehet: 
Teplán Gábor, Tamási, Kodály 
Z. u.3. 

• • • 

val, hibájával, magánéletével 
foglalkozni. Pedig sokat ártunk 
vele. Schiller szerin t H • •• a vizs
latók, s a mendemondahordo
zók ... (sokkal több bajt tudnak 
szerezni, mint) méreg és tőr a 
gyilkosq" kezében ... " 

Igaz. Onvizsgálatot is tartha
tunk, vajon adunk-e okot arra, 
hogy rólunk beszéljenek? Vala
mi mást kellene megszüntetni! 
Másképp kellene gondolkod
nunk önmagunkról, másról, az 
egész világról is! Hiszen ahogy 
Ovidius is mondja: ,,Akit sem
mivel sem vádol a lelke, neveti a 
pletykákat." Szabó Márta 

Szőlő présházzal, termés
sel, felszereléssel a Szarka
hegyen eladó. Érdeklődni: Né
meth Istvánné, Miklósvár. 

• • • 
Kecskemét környékén S hol

das tanya, stílszerű lakóház
zal, gazdasági épületekkel 
1.000.000 forintért eladó. 

Érd.: 06-76/71-503. 
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,~,. Vállalko~ás 
a vállalkozasokért 

Egy éve, 1992. júniusá
ban alakult meg a Tolna Me
gyei Vállalkozói Központ. 
Az eltelt idő alatt kialakult a 
mOködési-, stabilizálódott a 
kapcsolatrendszere. Mind
ezt Ismertetni szándékozva 
nemrégiben úgynevezett 
szakmai napot rendezett a 
sajtó munkatársainak. 

A cég - mert ez is egy vállal
kozás - alapvető tevékenysége 
a tanácsadás és az információ
nyújtás. Elsősorban kis- és kö
zépvállalkozásokhoz, a köz
pont és az alközpontok munka
társain keresztül, a megyei 
szaktanácsadó-hálóza t segí tsé
gével, az ügyfélszolgálati iroda 
tevékenységével és számítógé
pes hálózattal nyújtja szolgál
tatásait. A megye hat települ é
sén megtalálhatók alközpont
jai, többnyire a polgármesteri 
hivatalokban. A tamási alköz
pont vezetője Hamar Dezsőné, 
szaktanácsadói a Gordiusz 
Kft., Göndöcsné dr. Kis Gál 
Zsuzsanna és Zakariás Imréné 
(Gyönk). A jogi- és adótaná
csadástól az üzleti terv készíté
séig, szám talan ügyben kérhet
nek segítséget itt a vállakozók. 

A vállalkozói központ tan
folyamok finanszírozására, 
hallgatók díjainak támogatásá
ra eddig több, mint 3 millió fo
rintot biztosított. Ebből kide
rül,feladatának tekinti a vállal
kozók oktatását. Legalább 
annyira, mint a hitelt, valamint 
a fejlesztési támogatást nyújtó 
tevékenységét. Azonban bizo
nyár~ a vissza nem térítendő 
pénzjuttatás érdekli a vállal
kozókat. 

Nos, erről tudni illik, hogy 
itt négy alapvető területen te
vékenykedők élveznek előnyö
ket. Melyek ezek? Például a kis 
volumenű minőségi mezőgaz
dasági termelés. Ebben a kate
góriában Csókás Gyula techno
lógiai- és piacfejlesztésre idén 
700 ezer forintot kapott. Ide
genforgalom és turisztika javí
tására Dolák Gyula 500 ezer, a 
Pansion Kft. egymillió forintot 
nyert el. Ipari termelés és szol
gáltatás fejlesztésére Lenti Je
nő 700 ezer forintot kapott. A 
magas szintű szaktudást 
igénylő - például orvosi és 
szoftverszolgál ta tások ka te
góriájában városunkból senki 
nem pályázott. K.M. 

HIRDESSEN INGYEN! 

Üzleti hasznot nem hozó közleményeket, 
lakossági apróhirdetést m~xlmy.m ~O szóig, 

ingyen közöl a TAMASI TUKÖR. 
Nincs egyéb teendő, mint a közzé tenni kívánt 

szövegeket eljuttatni a lap címére (Tamási, postafiók 111). 
A fent magadottnál hosszabb apróhirdetéssei, 

vagy üzleti hirdetéssei, kérjük, keressék fel 
hirdetésszervezőinket. 

Hirdetésfelvétel 
Dobosné Kántor Anna, Tamásl,Rákóczl utca 53. 

Kántor Miklós, Tamási, Árpád utca 21. 
Telefon: 714/13-76 

Áraink: 

Apróhirdetés: lakossági 20 szóig Ingyenes 
20 szó felett szavanként 5 Ft 
ÜZleti szavanként 10Ft 

1/16 oldal 900 Ft 
1/8 oldal 1600 Ft 
1/4 oldal 3000 Ft 
1/2 oldal 5000 Ft 
Egész oldal 10000 Ft 

Áraink a 250/0-os Áfá-t nem tartalmazzák. 

1992 JÚLIUS 

5 

Lesz-e szabad alku? 
A város szélén található egykori Szondi György, később 

szovjet katonai laktanya rövidesen kalapács alá kerül. A 
Kincstári Vagyonkezelő Szervezet ugyanis értesítette az ön
kormányzatot, hogy augusztus 6-kán a fővárosban első alka
lommal kerül sor az objektum nyilvános árverésére. 

A kikiáltási ár 196 millió forint; ennek 58 százaléka az 
épület-, 42 százaléka a földterület értéke. A szervezet ugyan
ilyen módon kívánja értékesíteni a lőteret is, amelynek 22 
millió forint a kikiáltási ára. 

Amennyiben nem lesz elég érdeklődő, az árverést - várha
tóan kedvezőbb ajánlattal- megismétlik. Ha pedig akkor sem 
sikerül az üzletkötés, következik az úgynevezett szabad alku. 

Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, de a jelenleg érvényes 
rendelkezések szerint az értékesítés esetén befolyó pénzösz
szeg fele a várost illeti meg. A helyzet így máris érdekesebb. 
Sikeres üzlet esetén ugyanis akkora többletbevételhez jutna 
Tamási, amelyből akár az egész város csatornázását meg le
hetne valósítani. (k.) 

Negyven éves a könY'tár 
Június 19-kén baráti talál

kozó színhelye volt a városi 
könyvtár. 

Az 1952-ben létesített Já
rási Könyvtár hajdani és jelen
legi dolgozói hol vidáman, hol 
megrendülten emlékeztek az 
elmúlt 40 évre. A rendezvény
nek könyvtártörténeti szem
pontból is jelentősége van, hisz 
sok, eddig ismeretlen adatra 
most derült fény: így például az 
első könyvtáros személyére is, 
aki Farkas Rózsa volt. A "hős
kor" könyvtárosaitól (Mayer 
János, Sáhó Edit, Gyenei Ist
ván, Horváth István, Hamar Er
nőné, Kocsis Károlyné) azt is 
megtud tuk, hogy motorbicikli
vel, később "művelődési autó
val" járták a járást, szervezték 
a könyvtárakat. Mivel a köny
vek mellett filmet is vittek 
magukkal, egy-egy ilyen láto
gatás ünnepnek számított a 
kis falvakban. 

Elhangzott még számtalan 
anekdota az idelátogató írók
ról, a tapasztalatcserékről, a 
nagy telekről. Mint a korabeli 
sajtóból, valamint Elekes Edu-

árdnénak, a megyei könyvtár 
igazgatójának szavaiból is ki
derült: a tamási járási könyv
tár olvasólétszám, állomány 
és módszertani munka tekin
tetében mindig az éh!n járt. 

Az est folyamán még szót 
kaptak a hajdani könyv
tárvezetők, s szavaik nyomán 
kibontakozott a 40 év sok erő
feszítése a szakmai előrehala
dásért, a jobb körülményekért. 
A legszerencsésebb igazgató 
talán Bella Margit volt, hisz ő 
vehette át az új könyv
tárépület kulcsait 1978. au
gusztus 13-kán. 

A visszaemlékezések után 
mindenki megtekintette a fo
tókból, dokumentumokból álló 
könyvtártörténeti kiállítást, 
amelyet jó szívvel ajánlok az 01-
vasóközönségnek is! 

Milyen tanulságot vontakle 
mindebből a jelen könyv
tárosai? 

,,A könyvtáros munkája -
művészmunka! S egyik művé
szet gyakorlása sem könnyű." 

Mlskolczi Zoltánné 

Szerkesztői üzenetek 
H. Gy., Nagykónyi: Felajánlását köszönettel fogadja szer

kesztőségünk, jó lenne tisztázni a részleteket. 
'F. E., Pincehely: Örömmel teljesftettük olvasónk kérését. 
V. J., Tamási: Természetesen értesültünk arról, hogy la

punk ból kimaradt írását Ami a TUkörb61 kihagyatott fel
címmel magánúton terjesztette. Legalább reklámot csiná
lunk egymásnak. 
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Tamásiban épüljön kórházi 
A Római Unióhoz Tartozó Szent Orso

lya Rend Magyar Tartománya kárpót
lási igényt Jelentett be az önkormány
zat tulajdonában lévlS pincehelyi 1. sz. 
tulajdoni lapon felvett 1445 helyrajzi 
számú kórházingatian kapcsán, amely 
19 52-ig a rend tulajdona volt. 

Az elképzelések szerint a rend 2000. ja
nuár 1. napjától igényli vissza az épület tu
lajdonjogát és használatát. szociális ott
hon céljára. Addig az önkormányzatnak 
ingyenes használati jogot biztosítana~' 

Tamási nyugdíjasoknak 

Miután a július 29-kei testületi ülésen a 
képviselőtestület dr. Váradi József. dr. 
Dobrovich Mária. Varga Gábor. Kheisz 
Sándor és dr. Benkő András hozzászólása
it. valamint a pinchelyi képviselőtestület 
levelének felolvasását meghallgatta. a fen
tiek alapján összeállított határozati javas
latot egyhangúlag megszavazta. Termé
szetesen azzal a kikötéssel. hogy mindeh
hez csak akkor járulnak hozzá. ha az álJami 
költségvetés biztosítja az intézmény - Ta
mási ban történő - elhelyezéséhez szüksé
ges épület létesítésének fedezetét. -tor 

Bíztató kezdeti sikerek 
A május 8-kán megalakult Tamási 

Nyugdíjasok Egyesületének elnöke a vá
rosszerte tisztelt és kedvelt Bella MargiL' 
Két alelnöke azon kevesek közé tartozó 
emberek. akik - valamilyen szinten - veze
tők tudtak lenni szülőföldjükön: Klein Ist
ván és Mohai Tibor. 

Mit kell tudni még erről az egyesületről? 
Itt oly sok dolgot lehe~ne felsorolni. hogy 
oldalak betelnének. Ezért erre nincs lehe
tőség. Azonban annyi közös célja van az 
egyesüJetnek és a Tamási Tükörnek. 
amennyi érv már indokolttá teszi. hogy eb
ben az újságban egy rovat nyíljék - nyugdí
jasoknak. 

Ami mindenképpen figyelemre méltó; 
városunkban körülbelül 2600-2700 nyug
díjas él. Az egyesület úgy képzelte. hogy év 
végéig mintegy 350-400 főre gyarapodik 
tagsága, ám a becsült létszám alsó határát 
két hónap alatt elérték. Ki lehet tag? Az 
elnevezés után egyértelmű - tamási nyug
díjasok. Természetesen ide tartozik Pári is. 
ahonnan még egyetlen érdeklődő sem je
lentkezett. de remélhetőleg rövidesen vál
tozik ez a helyzet. 

Állatorvosi 
ügyelet 

Július 11-12. dr. Topál László; Ta
mási. Gárdonyi u. 27. Tel.: 714/10-54 

Július 18-19. dr. Révész Ottó; Ta
mási. Szt. István u. 31. Tel.: 714/ ll-66. 

Július 25-26. dr. Savanyú László; 
Nagykónyi. Főu. Telefon: 28. 

Augusztus 1-2. dr. Teszler János; 
Tamási. Árpád u. 19. Tel.: 714/19-63. 

Változtatás joga fenntartva! 
Az ügyeletes állatorvos nevét és 

eimét a pénteki Népújság közli. 
Ellátási terület: Tamási. a Tamási 

Állami Gazdaság Fornád. Kecsege. 
CsolI~nyos pusztái. valamint Nagykó
nyi. Ertény és Pári nagyüzemeinek. 
háztáji gazdasága inak állatállománya. 

Az egyesület első nagyobb akciójaként 
cukor- és lisztvásárt szervezett. A Dália 
Bokréta élelmiszer áruházban három nap 
alatt 60 mázsa cukor, valamint 28.5 má
zsa liszt fogyott el kedvezményes áron; 
az előbbi 36. utóbbi 15 forintba került ki
logrammon kén t. Mindebben soka t segí tett 
a Tolna Megyei Gabonaforg3;lmi és Malo
mipari Vállalat és a Kop-Ka Afész. Sárréti 
János szervezte az akciót. a csomagolást. 
ami hozzájárult a kedvező ár kialakításá
hoz. Solymosi Istvánné. Németh Gézáné és 
Kelemen László végezte. 

Az egyesület azonban nem csak célokat 
állított maga elé. hanem például azt is. hogy 
a nyugdíjasok érdekvédelmét ellássák. s 
hogy hozzájáruljanak a jobb közérzethez. 
kedélyhez. Ennek érdekében szólalt fel 
Klein István a június 29-kei rendkívüli tes
tületi ülésen. Köszönte a megalakuláshoz 
kapott segítséget. valamint tájékoztatta a 
jelenlévőket. hogy a könyvtár és a művelő
dési ház közötti parkot szeretnék ottho
nossá tenni. Ezáltal a város központjában 
olyan hely teremtődne. ahol a nyugdljasok 
rendszeresen találkozha tnak. idejüket kel-
lemesen eltölthetnék. K.M. 

Kárpótlás 
Június 18-kán a Diákcentrumban 17 

órától fogadta az érdeklődőket dr. Sepsei 
Tamás. az Országos Kárpótlási és Kárren
dezési Hivatal elnöke. Rövid bevezetőt 
mondott, mely segített eligazodni a tör
vényeken. utána mindenki konkrét kérdé
seket tehetett fel. 

A rendezvényen, amely talán másfél 
órán keresztül tartott, mintegy 20-25 em
ber jelent meg. Ennek oka természetesen 
nem a téma irán ti érdektelenség, hanem az, 
hogy a hivatal elnöke aznap este valójában 
Gyönkre kapott me&hívást, s csupán or
szággyűlési képviselónk, dr. Dávid Ibolya 
kérésére állt meg kicsit városunkban. Rá
adásul mindez olyan későn vált bizonyos
sá, hogya programot senki sem tudta kellő
képpen meghirdetni. 

TAMÁSI TÜKÖR 

Dzsorma 
Huszonhét éves, nős, egy gyermek apja, 

fél éve szabadult a börtönből. Eddigi 
összes munkaviszonya nem éri el az egy 
évet, ezért nem jogosult munkanélküli-se
gélyre. Az önkormányzattól sem kaphat 
támogatást, mivel az csak munkahellyel 
rendelkezőknek jár. Büntetett előélettel 
esélye sincs rá, hogy álláshoz jusson. Va
jon mihez kezd most? -egyed-

Orvosi ügyelet 
Tamásiban a Dózsa György utca 

18-22 szám alatt központi orvosi 
ügyelet milködik. Telefon 
714/12-11. Ellátási területe: Ta
mási, Regöly, Nagykónyi és Értény 
orvosi körzetei. 

Gyógyszertárak 
Tarnásiban két gyógyszertár működik; 

egy a Kossuth téren. egy a Móricz Zsig
mond lakótelep 8. szám alatt. 

A két gyógyszertár felváltva tart ügyele
tet. A heti váltáshoz alkalmazkodik a nyil
vántartás is. Mindig az ügyeletes gyógy
szertár tart nyitva 18 óráig, illetőleg szom
baton 12 óráig. A nem ügyeletes patikából 
szerezhető be a gyógyszer hétfőtől pénte
kig 8-16 óráig. 

A fenti nyitvatartás eddig úgy alakult. 
hogy páros héten a Kossuth téri. páratlan 
héten a Móricz Zsigmond lakótelepi 
gyógyszertár az ügyeletes, és dolgozik hét
főtől péntekig 8-l8-ig. szombaton 8-12-ig. 

/ 

Tüzoltók 
Hétvégenként a Tamási Önkéntes 

Tfizoltó Egyesület a 714/15-05-ös tele
fonszámon péntek 6.00 órától hétfő 
reggel6.00 óráig tart ügyeletet. Ellá tási 
területe a volt Tamási járás települései. 

- irodagépek javítása 

STEINER 
GYORGY 

Tamási, 
Szent 
István u. 19. 
Tel.: 
714/16-92 

-fénymásolók tárainak 
- író- és pénztárgépek kazettáinak 
töltése, kellékanyagok beszerzése. ...... _------_._---------------
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JELES· NAPOK Mit egyek, ha vérszegény vagyok? 
Július 2. Sarlós Boldogasz

szony. Dologtiltó nap, leg-
alábbis az asszonyoknak. Ha vash lányokozza, akkor természetesen sok, könnyen f el-

Július 5. Sarolta ha esővel szívódó vasat. Ezt megtalálom a májban (10 dekagrammban 
köszönt be, rossz lesz a dió- és több van, mint a napi szükségletem), a húsban és a húskészít
mogyorótermés. ményekben. Sok vas van a burgonyában és a gyümölcsökben, 

Július 13. Margit ha esőt, zi- ráadásul ezekben akad C vitamin ls, amire szükségem van a 

együtt puhára párolunk 1-2 db 
gombát; fűszerezzük, majd a 
májszelet oldalát óvatoSl!:n fel
nyitjuk és beletölt jük. Ossze
túzzük, olajjal kikent teflon
edényben l-2 perc alatt mind
két oldalát hirtelen átsütjük. 
Tálalhat juk idényzöldségből 
készült vegyessalátával, de 
párolt rizzsel és burgonyapü
rével is. 

vatart hoz, "mérges Margit- vas felszívódásához. Tulajdonképpen sok van belőle a főze
nak" nevezik. lékfélékben, de ezekben bőven akad flttin és oxálsav ls, kettő 

Július 20. Illés napja ősi ki- együtt pedig oldhatatlan vasvegyületté alakul. Nem is kín
gyó- és medveünnep, a pászto- zom a gyermekemet spenóttal, sóskával, mert a vérszegény-
roknak dologtil tó. "Gonosz já sége nem gyógyul tőle, legfeljebb egyéletre megutálja ezeket 
ró" - ha zivatart, jégesőthoz. (ha elég erőszakos vagyok, talán még az evést is). 

Július 21. Ha Illés nem hoz A v~képzéshez teljes értékű B-6 vitamin felszívódását - te-
esőt, Dánieltöl várha t juk. fehérjere van szükség, B-6 vi ta - há t pótolni kell! Mi t is főzzek? 

Hússal töltött burgonya. Két 
megtisztított burgonyát két
harmadrész magasságban -
hosszában elvágunk, és a na
gyobbik felébe üreget vájunk. 
Olajon. kevés vöröshagymak
rémmel6 dkg darált sertéshúst 
megpárolunk, összekeverjük 
egy fél tojással, borssal, sóval; 
szerecsendióval fűszerezzük, 
és betölt jük a burgonyába. Rá
tesszük a burgonya másik felét, 
tűzálló tálba fektetjük, aláön
tünk 2-3 evőkanál tejet, és pi
rosra süt jük. Ha kész, meglo
csoljuk egy kanál tejföllel. Me
legen tálaljuk, kompóttal vagy 
nyers salátával 

Július 22. Margit-Magdol- minra és folsavra, vagyis: máJ- Például: 
na - szépségvarázsoló nap. Az ra, húsra, tojásra, tejre kiege- Csirke máj rizottót. Egy kis 
ekkor vágott leán y haj biztos si- szítve zöldséggel, gyümölccsel, fej vöröshagymát megfony-
kert arat. Zivatart is hozhat. gabonával. nyasztok egy evőkanál olajon, 

Július 25. Jakab napján áll A fogamzásgátlók szedése- 10 dkg csíkokra szelt csirkemá-
meg a szőlő növekedése, ekkor- kor fellépő fejfájás, szédülés, jat megsütökrajta, sózom, bor
tól kezd édesedni a gyümölcs. gyengeség" idegesség oka is sozom, majd összekeverem 5 

Jú Ilus 26. Anna napján sza - többnyire vérszegénység, mert dkg főtt rizzsel és egy kevés főtt 
kad meg a virágos kender töve. ezek a tabletták akadályozzák a zöldborsóval. Kevés reszelt 
----------------------='---- sajttal tálalom. (Kacsa vagy 

Búcsú az 
"Nem jöttök már óvodába, is

kolások lesztek, 
Játék helyett számokkal 

és könyvekkel ismerked
tek .. . " - hangzott a középsősök 
búcsúztatója, hiszen a nagyok 
ősszel már iskolatáskát vesznek 
a hátukra. Minden búcsúzás 
egy kicsit szomorkás, ám szí
vünket újra és újra büszkeség 
tölti meg, mert elérkezett a 3 év 
óvodai együttlét eredménye -
az iskolaérettség! Amikor ők 
mepnek, ú jak jönnek. .. 

Evzárói ünnepéJyünket köve
tően - a beíratás hetén-, szülők 
jönnek-mennek, fordulnak 
hozzánk igényeikkel, kéréseik
kel. Javarészt lakóhely szerint 
történik az elosztás, bar előfor
dul, hogy nem ehhez az óvodá
hoz tartozik a család, a szülő 
mégis ragaszkodik óvodánk
hoz, sok esetben egy-egy óvó
nőhöz. Ez a igény felmerülhet 
régebbi kapcsolat által is 
(" ... ahhoz az óvónénihez járt a 
nagyobb is és nagyon megvol
tam vele elégedve. "). Apró kis 
elismerése munkánknak, de jó
leső érzés. 

A szülők kéréseit maximáli
san figyelembe vettük, minden 
szülőt tudtunk fogadni, a gyere
keknek sikerült elhelyezést biz
tosítani. Egyelőre még a hagyo
mányos - életkor szerinti -
megosztás alapján történt a 
csoportosítás. Igy szeptember
től 2 nagycsoport (26 ill. 23 fő-
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óvodától 
vel), 2 középső (25 ill. 22 fővel), 
3 kicsoport (16, 23 és 23 fővel) 
indul. Most nyáridőben legtöbb 
gyerek otthon tud lenni, hiszen 
sok a gyesen lévő szülő, de saj
nos jelentősen megnőtt a mun
kanélküli anyukák száma is. 
Ilyenkor csak 30-40 gyerek jár 
oviba. Sokat kirándulnak a 
Fenyvesbe, strandra, fagyizó
hoz, játszóterekre. Az óvoda 
udvarán most történt homok
csere, előkerültek az új homo
kozójátékok, de tudnak kint 
gyurmázni, festeni, bábozni, 
kézimunkázni, bőven van lehe
tőség ének-zenei, irodalmi fog
lalkozások kezdeményezésére, 
szabály játékok gyakorlására. 

Idén 4 héten át takarítási szü
netet tartunk. Ez idő alatt kell 
felfrissíteni, megszépíteni a fa 
laka t és ezen kívül sor kerül még 
a parkettás helyiségek csiszolá
sára, lakkozására is. a sorozatos 
betör~sek nyomait egy-egy 
gyors, ideiglenes aszta
losmunkával sikerült eltüntet
ni. Most az ajtózárak megjaví
tása után azokat is le lehet fes
teni. Remélem szeptemberre si
kerül minden csoportszobát 
széppé, barátságossá,otthonos
sá varázsolni. Mindezért úgy 
érzem tiszteletteljes köszöne
tet mondha tunk a Polgármeste
ri Hivatalnak, hiszen a munka 
anyagi fedezetének jelentős ré
szét biztosították számunkra. 

-BnéK.E.-

pulykamáj sem rossz.) 
Mdjszelet gombdvaJ töltve. 

Egy ujjnyi vastag májszeletet 
meglocsolunk két kanálnyi tej
jel, és legalább egy órára hűtő
szekrénybe tesszük. Egyevőka
nálnyi olajon kevés hagymával -steinerné-

Hárman voltunk 
húsevők 

J úliusban a Paksi Városi Művelődési Ház szervezésében egy 
hetes mazdaznán tábor volt a tamási kempingben. A helyes 
légzés, táplálkozás, a tökéletes életmód tanait hirdető rendez
vénynek több, mint harminc résztvevője volt az ország külön
böző részei ből. 

A vallásos tanokkal fűszerezett előadások a szabadban, a 
strand területén zajlottak. A hajnali ébredést mezítlábas futás 
és séta követte a fenyves játszóterén. Reggeli előtt mirigygya
korla toka t végeztünk és gyógyteá t ittunk. Az ételek elkészí té
séről külön szakács gondoskodott, természetesen a résztvevők 
felváltva segítettek. 

Reggel ire gyüIDölcsöket, fekete kenyeret, sajtot, mézet. tur
mixokat fogyasztottunk. Akinek kedve volt, megmártózhatott 
a fürdő vízében. Az előadásokat Vadnai Zsolt tartotta, aki 
gyakorlati tanácsokkal is segítette a betegségben szenvedőket 
a gyógyuláshoz. Az ebéd zöldség- vagy gyümölcsleves, vanili
ástúró, kapor- vagy csalánszósz, fahéjas vagy mákos tészta 
volt. Az étkezés utáni programba belefért a pihenés, az úszás, 
vagy a várossal való ismerkedés. A délutáni előadást ismét 
mirigygyakorlatok követték. A vacsora párolt zöldségfélékből 
vagy nyers salátákból állt. Ezután közös beszélgetések, egyéni 
gyógyulások történetének megismerése következett. 

A táborlakók közül hárman voltunk húsevők. Szinte min
denki - a betegségtől való megszabadulásreményében - áttért 
a húsnélküli életmódra. Ha az előadó nem is, az egyéni sorsok 
meggyőztek arról, hogy az egészséget annak az embernek kell 
igazán értékelni, aki egészséges. 

Szabó Márta 
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A Rákóczi utcában Fehér Jánosné 
konyhájában és szobájában majdnem 
bokáig ért a sáros víz. A pincéje pedig 
színültig megtelt. Fotó: Egyed Sándor 

Elolvadt 
biztosítékok 
- Villámcsapáskor a hálózatban - nem 

csak a helyszínen, gyakran a közvetlen 
környéken is - megnövekszik a feszült
ség, ezért általában az elektromos híra
dástechnikai készülékek erősítőiben ki
olvad a biztosíték, az egyéb villamossági 
eszközökben pedig leéghetnek tápegysé
gek, motorok - mondta Keszthelyi Jó
zsef, Tamási egyik kábeltévés hálózatá
nak üzemeltetője, az Inter-Plus Kft. 
elektronikai üzemének vezetője. 

- Persze nagyobb a valószínüsége, hogy 
az áltanuk összekötött televíziók mennek 
tönkre, de nem ez a jellemző. Viharban, 
mint korábban, ugyanúgy érdemes ki
húzni a készülékek hálózati- és antenna
csatlakozóját. Az ügynek egyébként mi is 
károsult jai vagyunk, de kártérítést sen
kitől sem követelhetünk. A lakásokban 
viszont, ha a biztosítást úgy kötötték 
meg, a biztosítók kifizetik a berendezés 
kárát. 

- Mindemellett ezúton szeretném kér
ni, hogyha valakinek gondja van a készü
lékévei, jelezze nálunk (telefon 714/17-
41). mert lehet, hogy mi nem tudunk a 
hib:íról. Rendszerünk nézői közül ugyan
is többen azt gondolják, ha náluk nemjön 
az adás, valószíniileg a környéken is ez a 
helyzet, holott az korántsem biztos. Elő
fordulhllt, hogya rendszer tökéletes, csak 
egyetlen készülék csatlakozásával adód
nak problémák. 

Viharvert 
Alig kezdődött el a június 29-kei 

rendkívüli testületi ülés, amikor Kiss 
László képviselő bejelentette; minden
képpen kéri, hogy - bár a napirendi 
pontok között nem szerepel a téma -
foglalkozzanak a júniusi esőzések 
okozta károkkaI. Bizonyára azsem vol t 
véletlen, hogya város leginkább érin
tett részéből, a Rákóczi utca lakói közül 
többen is megjelentek az ülésen. 

- Nemcsak idei ez agond, minket ~ár hét 
éve érint - mondta Horváthné Tóth Agnes. 
- Ilyen, de ennél kisebb esőzések után is a 
föld től a szemétig minden t ránk hord a víz. 
A szomszéd pincéjét most nem tudták ki
szippantani a tűzoltók, mert azt mondták, 
életveszélyes. Mi hajnali háromig mertük a 
vizet. 

- Ez nekem 14 éves témám volt, levelez
tem én már a községi, majd városi tanács
csal is. Az átereszek még akkor épültek, 
amikor fönt még szántóföldek voltak ... A 
szomszéd unknál azért rohad minden a szo
bában, mert már akkor el voltak törve az 
áteresz betongyűrűi, amikor letették -
csa tlakozott Balogh József. Több képviselő 
is - Berta József, dr. Benkő András, Csere 

TAMÁSI TÜKÖR 

Tamási 
István, Kovács Sándor ,KissLászló feltárta 
lakókörzetének ezidőben tapasztalt prob
lémáit. 

- A szuterinban méter magasan áll az 
iszap, a szag tól nem lehet agyerekekkel 
megmaradni a lakásban. Nekünk csak az 
lesz megnyugtató, ha látjuk, hogy dolgoz
nakagépek -zúdította,keserűségéta testü
letre Horváthné Tóth Agnes. 

- Régóta zajlik ezügyben pereskedés -
így Barkóczy Ferenc, a városüzemeltetési 
osztály vezetője. - Mindehhez azonban 
tudni keJl, hogy országos főközlekedési út
ról van szó, melyhez hozzányúlni -előzetes 
tervek és hozzájárulások nélkül - nem le
het. 

Összegezve az elhangzottakat, a jegyző, 
dr. Schutzbach Ferenc elmondta, hogy az 
említett útkereszteződés, valamint a Gő
gös Ignác lakótelep környéke a legsúlyo
sabban veszélyeztetett részei a városnak. 

A polgármester, dr. Deák Gábor bejelen
tette, hogy meglesz az ehhez szükséges 
anyagi fedezet - a város költségvetéséből. 
Hozzáfűzve azt is, hogy szeptember -, de 
legkésőbb október végéig megszabott hatá
ridővel irnak megrendelőt a városházán, s 
hogy "már csak a kivitelezésen a sor". 

árkok karbantartásáért felelős személyek Tanulságok (tulajdonosok, használók), illetve az egyes 
műtárgyakat (vízátereszek, iszapfo~ók, 
stb.) üzemeltető városgazdálkodási valia
lat figyeimét a kötelezettségeikre. 

- A lényeg, hogy 48 óra alatt jó 110 mil- _ Több esetben problémát okozott, hogy 
liméter csapadék hullott a városra. Máskor az állampolgárok az árkokban, vízfolyá
vagy az ország más területein ez kéthavi át - sokban tüzelőt, építőanyagot, stb. tároltak, 
lagos mennyiségnek felel meg. Tamási fek- illetve az építkezéskor az árok eltömésével 
véséből adódóan - a lejtések miatt - ez fo- biztosították a bejárást a telkükre, s azt az 
kozott problémákat okozott - így dr. építkezés után nem állították helyre. Ezért 
Schutzbach Ferenc jegyző. a hivatal határidő kitűzésével felszólítja 

- Az évtizedenként egyszer-kétszer elő- " , , .. , , 
forduló felhőszakadás során derülnek ki oketa szabalytalansagokmegszuntetesere. 

Ennek elmulasztása esetén bírságol. 
azok a hiányosságok, amelyek mellett nor- _ Néhány esetben -Tóvölgy utca, Szent 
mális hétköznapokon elmennek az embe- István utca, stb. - megállapítható, hogya 
rek. A problémák egy részét elégtelen mű-
szaki megoldások és emberi mulasztások vízelvezetésnek nem a megfelelő műszaki 
okozták. Sajnos ilyenkor üt vissza a több megoldását alkalmazták. Ezeket a műszaki 
évtizedes gyakorlat, hogya kivitelezések- szakemberek újra tervezik, és javasolják a 
nél az elsődleges szempont mindig azolcsó- költségvetésből való megvalósítását. Min
ság, és nem a szakszerűség. A vihar után a denképpen látható, hogy az előbb felsorolt 
polgármesteri hivatal illetékesei - részben műszaki problémák megoldása akár több 
már rutinból, részben az állampolgári jel- millió forintot is igényelhet, ami sajnos a 
zések alapján - terepszemlét tartottak a város beruházásaira szánt amúgy is cse
városban, és egyfajta megoldási ütemter- kély kerete t apaszt ják. De tekintettel az 
vet késZÍtettek elő. Ennek kapcsán általá- esetleges károkozásokra, ezeket el kell vé
nosságban elmondható, hogy viszonylag gezni. 
kis költséggel és még nagyobb odafigyelés- - Konkrét esetekben a felelős - szoro
sei a problémák megoldhatók. Néhány széd, önkormányzat, stb. - polgári peres el
esetben azonban vaskos számla ellenében járással vonható felelősségre. Ez termé
lehet csak kiküszöbölni a problémákat. szetesen körültekintő szakértői vizsgálat-

- Szóval az illetékesek felmérték a neu- sorozattal jár - tájékoztatott dr. Schutz
. ralgikus pontokat, felhívják a vízelvezető bach Ferenc. 

Az összeállítást Kántor Miklós készítette 

I. ÉVFOLYAM 6. szÁM 
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Nehogy befürödjünk! 
Tavaly márciusban a német cégbejegyzésü Inesta 

Gmbh. megbízásából megkeresték önkormányza
tunkat, egy körülbelül 50-70 üdülőházból és kiszol
gáló létesítményekből álló üdülőfaluhoz kérve terü
letet. A térséget birtokló Széchenyi Mgtsz. több aján
latából a mégbízó Pári határában a belterülettől Ta
mási irányába eső részt találta legalkalmasabbnak az 
elképzelések megvalósítására. Ezt követően Magyar
országon létrehozta az Inesta~Pannónia Thermal 
Kft-t, majd a beruházáselindításaként két kutat - egy 
hideg- és egy termálvizest - fúratott, illetve megren
delte a szükséges terveket. 

Az elképzeléseken több tucat 
ember dolgozik azóta is, míg a 
Városépítési Tudományos és 
Tervezési Intézet (VÁTI) elké
sZÍtette a részletes rendezési 
tervet. Valójában azért került 
sor június 29-kén rendkívüli 
testületi ülésre, hogya képvise
lők ezt mielőbb jóváhagyhas
sák. A beruházó ugyanis na
gyon sietne. 

- Minél előbb szeretnénk 
kézhez kapni az engedélyeket, 
hogy kezdhessük a munkát. 
Mintegy kétmilliárd forintos 

beruházás ez (plusz-mínusz 10 
százalék), és 1994. végén már 
üzemelt{!-tni szeretnénk a léte
sítményi - mondta a testület
nek Lőrinczi András, a kft. 
képviselője. 

Elhangzottak konkrét ada
tok is. A 84 hektáros terület na
gyobb része golfpálya lenne, de 
épülne klubház, mögötte lovar
da, gyermekmegőrző és üzlet, 
legalább 72 üdülőegységsor-, a 
többi családiház jelleggel. A 
legnagyobb épület a klinika, 
egyben étterem és szálloda lesz, 

de a tamásihoz hasonló strand 
is létesülne. A 4-500 állandó 
vendég számára 2-300 főt 
akarnak itt foglalkoztatni; ker
tészeket,lovászokat, szakácso
kat, takarítókat, őröket, mér
nököket, stb. A környékbeli la
kosság rácsatlakozási lehető
séget kaphat aberuházó veze
tékes hálózataira - víz, villany, 
csatorna -, sőt még ahhoz is ta
nácsokat adnak, hogy a kör
nyéken milyen vállalkozásokat 
érdemes elindítani. 

Mindez túl szép. szinte hihe
tetlenül az. A képviselőtestület 
a rendezési tervet egyhangúlag 
elfogadta, egyetlen engedély 
azonban ekkor még hiányzott
a Környezetvédelmi és Terü
letfejlesztési Minisztérium 
hozzájárulása. 

Amíg az is megérkezik, és 
amíg a beruházó valóra nem 
váltja ígéretei, korai magas
röptű álmokba ringatnunk 
magunkat. Inkább aggódba
tunk- az újabb fürdővel ne
hogy befürödjünk! 

-Kántor-

Részlet az új rendezési terv ből 
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Nevesítés 
Huszonöt éve, 1967-ben 

egy kutatófúrás során Ta
másiban 52 celsius fokos 
melegvizet találtak, melyből 
az első kút percenként 330 
litert produkált. A jelenlegi 
területre 1971-ben készül t 
fürdőterv, 1978-ban adták 
át a létesítmény t. 
. Lényeges állomás a törté

netben a gyógyvízzé minősí
tés' 1990. május 3-ától így 
már terápiás gyógykezelés 
kialakítására is lehetőség 
nyílott. 

A fürdő terilletén 24 mil
li ó forint ráfordítással 
lett bővítve a medenceál
lomány, új termálkút, víz
visszaforgató és könnyű-, 
szélterelö faszerkezet lé
tesült... 

A legújabb fejlemény, 
hogy a Tolna Megyei Víz- és 
Csatornamű Vállalat keze
lésében lévő állami tulajdo
nú közművek a helyi önkor
mányzatok tulajdonába ke
rülnek. Az ellátásban fenn
akadás nem lehet, a változás 
egyenlőre leginkább egy va
gyonnevesítési folyamathoz 
hasonlítható. 
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Keresztény szellemben 
A városban mOködő két Mindennek magva az öröm és 

óvoda vezetője kéréssel for- abéke,amelyetátszőaremény
dult a képviselő-testülethez, kedés, a bizalom és biztonság, a 
hogy tevékenységi körüket szeretet és együttérzés, a segí
népi hagyományokra épülő tőkészség és hála. Nem feledke
ökumenikus keresztény szel- zhetünk meg arról, hogya gyer
lemO óvodai csoportok bein- mekek fejlettségi szint je min
dftásával bővfthessék. den ben keretet szab, s hogya 

E csoportok nevelési célja, hitre való készséget a maga ke
hogy környékünk népi hagyo- resztény szellemiségével az 
mányainak, kultúrális értékei- óvoda csak megalapozza, vala
nek megőrzését elősegítse, az mint vallási élményt nyújt. 
évközök jeles alkalmaihoz kap- Az ökumenikus nevelés során 
csolódó népszokásokat felele- kivá40 lehetőség nyílik a keresz
venítse, s visszahozza a nevelési tény egyházak közötti közele
gyakorlatba, továbbá, hogy a dés elősegítésére. Ezt azonban 
gyermekek ismer jék meg a szű - nem a különbségek elfedésével, 
kebb és távolabbi környezetü- a felekezeti hovatartozás eI
ket. Tudja a gyermek, hol lakik, hallgatásával kívánjuk elérni. 
milyen Tamási, és ezt a helyet Ellenkezőleg, a sajátosságok 
magáénak érezze. vállalásával, s ugyanakkor tisz-

A keresztény nevelés mozgó- telettel, igazi megbecsüléssel 
sítja a'belső erőket, és törekszik fordulhat egymáshoz a más 
arra, ho~y a szeretet és a béke a egyházhoz tartozó pedagógus, 
megélt elmények által egyben szülő, gyermek. 
szükségletté vál jék. Ebben a pe- Az indítandó csoportokba 
dagógiai rendszerben megér- (óvodánként egy-egy) a szülők 
tőbb és szeretetteljesebb töltést igény szerint kérhetik gyerme
kap a gyermek (gyermek-szülő, keiket. Aki ezen lehetőséggel 
gyermek-pedagógus, pedagó- élni nem kíván, természetesen 
gus-szülő, gyermek-gyermek módja van a hagyományos óvo
kapcsolata), gazdagodik az ér- dai ellátás igénybevételére. 
zelmi nevelés tartalma. A ke- Mindkét intézményből vett 
resztény szellemű nevelés elfo- részt óvónő a Tolna Megyei pe
gadja az óvodai nevelés prog- dagógiai intézet által szervezett 
ramjainak cél- és feladatrend- "keresztény szellemű óvónők" 
szerét, alkalmazza annak neve- továbbképzésen. Az indítással 
lési kereteit, tevékenységi f or- egyetért a római ka tolikus, a re
máit, a fejlesztés tartalmi esz- formátus és az evangélikus egy-
közeit.. '. ház egyaránt. 

(Vida Lajos csoportvezető előter jesztése nyomán) 

Papok találkozója 
Nagy tömeg fogadta június 16-kán este a római katolikus 

templomban azokat az l 956-ban szentelt papokat, akikMatol
csi István esperes úr meghívására Tamásiban gyűltek össze 
szokásos évi találkozójukra. Pécsi, szombathelyi és győri egy
házmegyés lelkipásztorok érkeztek, de Kínából is volt itt 
misszionárius, hálát adni Istennek azért, hogya papi hivatásra 
szólította őket. 

Impozáns látvány volt, ahogya tize.nnégy tiszta fehérbeöltö
zött pap bevonult a templomba, s közben zengett az ének 
", .. zeng a harang hívó szóval e szép ünnep esté jén ... ". A kon
celebrációs szentmisét együtt tartották félkörben az oltár kö
rül. Az ünnepi szentbeszéd et Máthé Tibor, magyarországi pá
los rendi tartományfőnök mondta. 

A hagyományos, orgon ával kísért népénekek mellett az ifjú
sági énekkar is közreműködött gitárkísérettel. A mise végén 
minden ünneplő pap egy-egy szép virágcsokrot kapott a hitta
nos gyermekektől. Befejezésül Strigencz Bernadett tanuló 
szép szavalattaI köszöntötte az ünnepeiteket, majd az oltár kö
rül álló lelkipásztorok latin nyelvű gregoriánnal-Salve Regina 
- zárták a szertartást. 

A szentmise után városunk esperes-plébánosa vendégüllát
ta volt kurzustársait. 

Hegedüs Gyula 

TAMÁSI TÜKÖR 

Noviciátusba készülök 
Már ez a szó, hogy no

viciátus, sokat jelent 
számomra. Egy olyan út 
kezdete, amely minél 
jobban Isten felé vezet. 
Az eddigi életemmel va
ló szakítás és az isteni 
szeretet minél jobban 
való észrevétele és átül
tetése életembe. 

Már a jelöltségem 
alatt is próbálom ezeket 
a dolgokat is megvalósí
taní, de hát az ember a 
kolostor falain belül ésa 
társak körében veszi 
észre, hogy nem olyan 
könnyű dolog ez. Nem 
olyan könnyű azokat a 
hibákat és rossz szoká
sokat elhagyni, amik az 
emberbe beleivódtak 
hosszú időn keresztül. 
De nem is lehetetlen, mert ha az 
ember minél jobban azt akarja 
megvalósí tani, hogy Isten tel jen 
élete részévé váljon, akkor a 
cselekedeteit kell megváltoz
tatnia. Erre erőt és kegyelmet 
az imádság keretein belül kap 
Istentő!. 

Persze mindezt az ember nem 
tudja komoran és búslakodva 
megvalósítani, hanem minden
ki felé nyitottan és vidám lélek
kel, ami mindenben Isten keze
nyomát lát ja, legyen az a lega
próbb dolog is. Annyira egysze
rűnek tűnik ez, és mégis olyan 
nehéz megvalósítani. Nehéz 
feladni az embernek ami ké
nyelmes és biztos egy olyan va
lamiért, ami ezeket elveti. De 
Isten adott olyan embereket, 
akik példát adhatnak nekünk. 
Ilyen ember volt Szent Ferenc 
atyánk is, aki hősi fokon gyako
rolta az Istenre hagyatkq,zást, 
és erre biztatta társait is. O tel
jesen Istenre tudta bízni magát, 

mindenben rá tudott hagyat
kozni. 

Nekem még beletelik egy kis 
időbe, mire Szen t Ferenc Isten
re hagyatkozásából valamics
két meg tudok valósítani, és 
mindig minden cselekedetem
ben Istent tartani szem előtt. A 
jelöltség is könnyebb számom
ra az által, hogy vannak mellet
tem olyan testvérek, akik 
ugyanezért jöttek ide, mint én. 
Ugyanezért a célért vannak itt, 
csak éppen Isten egy megadott 
utat adott mindegyiknek, ame
lyen bejuthat a célba. A cél pe
dig az, hogy itt, a földi életünk
ben, minél jobban vigyük át éle
tünkbe Isten végtelen szere
tetét, és adjuk oda magunkat 
teljesen a fogadalmakban. 

Várom azt a pillanatot, hogy 
amikor a beöltözéssel megkez
dődik a noviciátus, és Isten se
gítségével a végén fogadalmak
ban tehetem le életem Isten elé. 

Fráter Leó, Zalaegerszeg 
azaz Karl Andor, Pincehely 

Istentiszteletek rendje 
Katolikusok. Vasár-ésünnepnapokondélelőtt 9 és este 19óra

kor, hétköznapokon 7.15 órakor kezdődik a szentmise, minden 
szomba ton 19 órakor kezdődik a vasárnapra is érvényes szen tmise. 
A hónap első vasárnapján 14.30-tól van engesztelő imaóra, szent
ségkitétellel. 

Evangélikusok. Minden hónap első és harmadik vasárnapján 
14 órakor tart Isten tiszteletet Kovács László, tolnanémedi lelkesz. 

Pünkösdi gyülekezet. Vasárnaponként 10-12, illetve 17-18 
óráig tart az Istentisztelet. Szombatonként 18 órától ifjúsági ének
zene estet rendeznek. (Batthyány u.I .) 

Reformátusok. Minden vasárnap II.30-kor tart Istentisztele
tet Szalai Géza iregszemcsei lelkész. (Eötvös u.55.) 

I. ÉVFOLYAM 6. sZÁM 
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SIÓ-PARTI BARANGOLÁSOK 
Folytassuk borjádi sétánkat. Miután ki

fújtuk magunkat a sörét~yár !ornyán~1, 
ereszkedjünk le a dombrol az utra, majd 
sétáljunk végig a falu főutcájá,n. .. 

Új házakat nem nagyon latunk, sot a 
meglévők egy részére is ráf érne a ta ~aro~s. 
Sajnos hiányzik a gazda szeme, a (Iatalsag 
zöme máshol keresi boldogulásá t. Erdemes 
megfigyelni a Hegyhát jellegzet~.s építke
zési formáját. Kihasználva a losz, vagy 
ahogy erre nevezik sárgaföld adta lehető
ségeket, a dombok falába mélyen ?~vájtá~ 
a különböző helyiségeket, így a nyan kony
hát, kamrát, pincét. Jobb oldalon fából ké
szített harangláb teszi hangulatossá az ul
caképet. 

Rövidesen a Sass-kúriához érünk. Sass 
János, Mária Terézia huszáraként a poro
szok elleni háborúban szerzett érdemeket, 
ugyanis egy alkalo~mal gróf Mercy Cla~
dius tábornokot kimentette az ellenseg 
gyűrűjé,?ől. A hálás h~dvezér meg.I?entő
jének hazhelyet adomanyozott a SIO men
tén. A Sassok szerény portájához némi 
szántó és erdő tartozott. A kúria egyik szo
bájának falán az utódok sokáig őrizték az 
ős rozsdamentes nemesi kardját. Eza kard 
ihlelte Petőfit "A magya r nemes" meg
írására: 

"Öseimnek véres kardja 
Fogason ]l1gg, rozsda marja, 
Rozsda marja, nem ragyog, 
Én magyar nemes vagyok. " 

A költő 1845. szeptember 26. és október 
7. között országos hírű költőként megláto
gatta egykori iskolatá~sát és b!lrálját;, Sass 
Istvánt. A sok szenvedest megeIt kolto cso
dálatoskél hetet töltöttaSasscsaJád társa
ságában. Sass István fiatalabb testvérei 
emlékkönyveiket hozták a már befutott 
költőhöz. Petőfi komoly mondanivalójú, 
szép versekkel gazdagította a magyar 
irodalmat. 

1992. JÚLIUS 

A kúria mellett bájos házikó, a méheshú
zódik meg a maga egyszerű szépségével. 
Petőfi azon a csodálatos őszön kellemes 
órákat töltött itt. 

"Méhek s virágok kenednek lakói, 
Méhes, virágos ken legyen szíved:" 

Belépve az alacsony gerendázatú épület-
be az S.K. Emlékkönyvébe című vers han
gulata árad: 

"Vén épület már a világ, 
Le, alacsonyra süllyedett. 
Ha egyenest jársz: beütöd 
A gerendában fejedet. 
Hajolj meg, ha a fejtörő 
Gerenda ellenedre van ... 
Én inkább betöröm fejem, 
Semhogy meghajtsam derekam. " 

Egyetlen helyiségében Petőfi költészeté-
hez kapcsolódó írásos emlékek, másolatok 
ta lálha tók. 

A kúriát és környezetét évtizedeken ke
resztül mostohán kezelték. Az épületben 
tsz-iroda, tejcsarnok, kocsma és orvosi 
rendelő működött, de karbantartásra, fel
újításra senki nem gondolt, így évről-évre 
romlott az állaga, szinle életveszélyessé 
vált. Az egykor szép park helyén gaztenger 
ütötte fel a fejét. A kúriát sok év után Mol
nár János, vállalkozó ébresztette fel Csip
kerózsika álmából. Miután megvásáro1ta 
az épületet és a méhest ,a h?zzátar,tozó t~
rülettel, nyugalomra vagyo vendegek re
szére alakított ki fogadót étteremmel 
együtt. A látogató bárm~~or megtekint.heti 
a méhest, kellemes parkJaban feledheti na
pi gondjait. Ez a vállalkozás bizonyítja, 
hogy az üzlet összeegyeztethető értékeink 
megmentésével. 

A következő részben elindulunk azon az 
úton, amelyen -A négy ökör lassacskán 
ballagott." Ferenczy Miklós 

II 

Gyermekmese 

A nap országa 
De szép is az óceán kékje egy rózsaszínü 

hajnalon, egy ~~rőfényes délután vagy egy 
arannyal átszott alkonyatkor! Delfm~k, 
néhány madár és nem ritka, hogy egy bal
ná val is találkozik az em ber. De van az óce
ánnak egy igen rossz tu~ajdonsága - ?:Ia
gyon hirtelen .haragr<l;.ger Jed. Ilyenk~,r tob,b 
méteres tarajos hullamokat ver, eros szel 
fúj, és csak dől és dől az eső, mintha dézsá
ból öntenék néha még hajók is elsüllyed
nek ... Egy hasonló szélvihar után látogat
tunk el az óceán fölé. 

A hatalmas zöldeskék víztömeg már le
csillapodott, kitombolta magát. Egy áldo
zata is volt: szétroncsolódott hajóroncso
kat sodort a víz. A távolban sötét pont, egy 
kis csónak úszott. Benne két hatéves gyer
mek feküdt fáradtságtól és félelemtől resz
ketve: Éva és Robi. Szüleik a hajó sűllyedé
sekor beültették őket a mentőcsónakba -
egy kevéske remény, hogy megmenekül
nek. Elmondták nekik, hogy feküdjenek le, 
nehogy felboruljanak, és hogy nem kel.l, 
félni, nemsokára ők is követik gyermekei
ket. Ha jön egy hajó, próbáljanak meg tüzet 
gyújtani, ahogy az öreg ma tróz taní totta. A 
gyerekek soha többé.nem ~átták szü~~ike~; 

A csónak lassan rmgatozott. A flU erot 
vett magán és felüJt. Mindenhol víz és víz, 
sehol egy hajó. Lassan megfordult és volt 
miért. A távolban egy háromárbócos kör
vonalai rajzolódtak ki. A mozgolódásra a 
lány is felült és felkiáltott: 

- Nézd, hajó! Gyújsunkgyorsan tüzet! 
A csónakban sok f adara b feküd t. Éva el

kezdett tüzet csiholni, de Robi segíteni 
akart neki: 

- Ez neked nem fog menni! Add ide, 
majd én! ..... , 

A kis fadarab hamar elkezd e t fustolm, es 
mivel nem volt semmi könnyen éghető hul
ladék a csónakban, Robi az ingét dobta rá. 
Fellobbant a tűz. Éva addig hosszú deszká
ka t szedett össze a csónakból. Meggyú jtot
ták a hegyét és magasra tartották. A hajó 
észrevette őket, mert hirtelen irányt vál
toztatott és feléjük tartott. Pár méterre 
volt tőlük, mikor egy kis parázs ráhullott a 
fából készült csónakra és meggYÚlladt. A 
gyerekek kezükkel eveztek a hajó fel~ és 
locsolták a tüzet. De nem akart elaludm. A 
hajó lépcsőjén megjelent egy széles vállú, 
izmos, nagy darab matróz. Gyorsan, fe~
kapta őket. Mikor felértek, a lángolo kiS 
csónak megtelt vízzel és elsüllyedt. 

A matróz egy kabinba vitte be őket. A 
szakácsok gyorsan készítettek nekik két 
szelet rántott halat, és egy forró teával eny
hítették szomjúságukat, rémületüket. Az 
evés után rögtön elaludtak. Nem csoda. 
Egy ilyen vihart átélni!? 

Szerencsére egy 1J1a~yar ~ajóra vet~d t.~.k 
fel, ahol szívesen lattak a Viharvert kiS JO
vevényeket. Így kezdődött el életük legna
gyobb kalandja. 
(folyt. köv.) Nyírő Szabina 
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Művelödési 

központ 
"A gyerekek a szívOkkeiolvasnak" 

(Kiistner) 

Június 22-étől egy hónapig a mű
velődési központ kisgalériáján Haász 
Mária fazekas kiállítása tekinthető 
meg. 
JÚlius8.16.00KáplárÉvafestőmű

vész kiállí tásának megn yi tó ja a Tamá -
si Galériában. Megnyitja: Kádár János 
Miklós. 

Július 9. 10-18.00 Függönyvásár. 
Július 10.18.30 ,.Az élet egy kaba

ré" címmel zenés műsorra kerül s~. 
Szereplők: Máthé Erzsi, Tábori Nóra, 

Hogyan is lehetne őket megzavarni, 
visszarángatni a való világba, amikor 
képzeletben egészen másutt járnak, hi
szen ők másképpen olvasnak, mint a 
felnőttek. Nagy felelőséggel, szívvel
lélekkel próbálunk eleget tenni a na
ponta érkező kihívásnak. Könyv
tárunk gyermekrészlegében két 
könyvtár-pedagógus képesítésit gyer
mekkönyvtáros, 45 négyzetméteren 
körülbelül 9000 kötettel várja 632 ol
vasóJát. 

Simor)ai Emese, Bal~zs Péter, Kósa Elsősorban a 3-l 4 éves korosztálynak kí-
Andras, Szentirmai Akos. Rendező: nálunk hasznos időtöltést, kellemes és ta-
Balázs Péter. Zenei rendező: Szentir- nulságos olvasmányokat. legfőbb felada-
mai Ákos. tunk, hogya lelkes "magokból" - hiszen 

Jú Ilus 15. 10-18.00 Cipővásár. óvodások is járnak hozzánk - rendszeres és 
Július 16. 8.00 Bálás ruhavásár. értő olvasókat neveljünk; formáljuk iro-
Július 24. 9.00 A Blues Factory dalmi ízlésüket. Ennek szellemében alakít-

együttes rendezvénye. .. , juk állományunkat, melyet a közelmúltban 
A Városi Fúvószenekar meghívást sikerült lényegesen növeln i és színesíteni a 

kapott Olaszországba. Július 8-tól 12- könyvkiadas legújabb, szép megjelenésű 
ig vendégszerepelnek Meránóban. mese- és ismeretterjesztő kiadványaival, s 

Középiskolában továbbtanuló 14- a népszerű tudományos-fantasztikus iro-
15 éves diákoknak intenzív előkészítő dalommal. Tapasztalataink szerint a felso-
angol és német nyelvtanfolyam indul roltak egyre gyakrabban csalogat ják be 01-
augusztus hónapban. 9-10 éves által á - vasóinkat. 
nos iskolásoknak ugyanekkor kezdő Kla~zikus sorozataink (Bölcs Bagoly, 
német tanfolyam kezdődik. J elentkez- Buvár, Igy élt, Képes történelem ... ) mellett 
ni lehet személyesen vagy telefonon a a legnagyobb népszerűségnek örvend az 
központban. T.:II-05. önálló ismeretszerzést könnyítő "Kis Tu

domány tár" néven elkülönített állomány-

részünk. Itt gyű j t jük a következő soroza to
kat: Usborne könyvek, Csodálatos vilá
gunk, Szemtanú, Tudomány tár gyermek
eknek, Mi micsoda, Mítoszok és legendák, 
Nagy civilizációk ... Tárlóinkon mindig ta
lálha tó egy -egy a jánla t aktuális témákhoz, 
eseményhez kötve. 

Folyóiratállományunkat az igényekhez 
igazodva úgy állítottuk össze, hogy a tudo
mány csaknem minden ága képviselve le
gyen. Ugyanakkor gondoltunk a gyengén 
o!vasókra, a képregényeket kedvelőkre is. 
(Alla tvilág, Süoi, Kincskereső, Hétmérföl
des, Képes Nyelvmester, Mickey Mause). 

Részlegünkben zenehallgatásra, játék
ra, videózásra egyaránt lehetőség nyílik. 
Szorgalmi időszakban rendszeresen vetít
jük a kötelező és ajánlott olvasmányok 
filmadaptációit, az iskolai szünetekben pe
dig szerdánként 10 órától vetítünk szóra
kozta tó filmeket. 

A város iskoláival és az óvódákkal na
gyon jó a munkakapcsolatunk. Tanévben 
rendszeresek a napközis foglalkozások, a 
könyv- és könyvtárhasználati órák, és az 
úgynevezett rendhagyó tanórák, melyeket 
a szaktanárokkal történő egyeztetés alap
ján tartunk. Az 1991/92 tanévben 96 
könyvtári óránk volt. Emellett helyet ad
tunk az iskolák rendezvényeinek is (Vers
ésmesemondó verseny, Kazinczy-verseny, 
diákönkormányzati nap ... ). 

Nagy Istvánné - Lengyel Lívia 
Könyvtári 

hírek Még jöhet pénz 
SzUnldel matlné 
MiIiden szerdán de. l O-kor videóve

títés (ingyenes) 
Július 1. Szerelmes szívek. 
Július 8. Münchausen báró kaland-

jai. 
Július 15. Tini nindzsa teknöcök. 
Július 22. Hamikák. 
Július 29. A dzsungel könyve. 
Könyvtárunk videotékájának nyári 

ajánJata: 
- gyerekeknek: Tini nindzsa tek

nöcök, Disney rajzfilmek, A dzsungel 
könyve, Münchausen báró kalandjai, 
Kissyfur, Kincses sziget, Vasálarcos. 
Testépítő ABC: Body Building edzés
program fiúknak. 

- felnőtteknek: LadyChatterley, 
Aladdin, Casablanca, Skorpió, A kez
dő vállalkozó ABC-je: Teendők vállal
kozás beindításához. 

A Magyar ~öztársaság Kormány
ának Ifjúsági Ügyekért Felelős Tárca 
nélküli Minisztere Szacsvay Imre Díjat 
adományoz a Tamási Diákcentrum dol
gozóinak "A gyermek és Ifjúsági kor
osztály körében hittel és odaadással 
végzett fáradhatatlan nevelő, szervező 
munkájáért." Dr. Horváth Balázs. 

A fenti szöveggel nyomtatott, egyedi 
emléklapot, egy 200 ezerforintos takarék
betétkönyvet és egy erdélyi művész, Do
monkos Géza által alkotott emlékplakettet 
vehettek át a tamási intézmény képviselői 
nemrégiben a Parlamentben. 

- Idén tizenöt ilyen díjat adtak át, nyolc 
egyénit és hét közösségit - így Némethné 
Pálinkás Veronika, a Diákcen trum vezető
je. - Dunántúliak csak ketten kaptunk; egy 
zalaegerszegi nő és mi. Persze, hogy örü
lünk munkánk elismerésének, a pénzt is 
lesz mire fordítani - a házra. Itt ugyanis jó 
egy évtizede nem volt meszelés. Nyár végé-

r----------------------------------------------------- ------------~ 
I 

Balett-tanfolyam I 

Szeptembertöl két kezdő klasszikus balett csoport (15-15 fő) 
oktatása kezdődik héttőnként a DIákcentrumban. 

Oktjitó: Gombosi László, a Pécsi Balett magántáncosa. Díj: 150 forint/óra 
Erdeklödni lehet a Diákcentrumban. Tel.: 714/18-14. 

-----------------------------------------------------------------~ 

re tehát ezt tervezzük. A Máltai Szere
tetszolgálattól is kaptunk ehhez segítséget 
- diszperzitet. Sajnos a mennyezet mázo
lása mindezek ellenére elmarad, mert az 
ahhoz szükséges állványozás akkora költ
séggel járna, amekkorát nem tudunk ki
gazdálkodni. Viszont mindenképpen kell 
vennünk új székeket, jó lenne áthuzatni a 
foteleket, új játékokat is szeretnénk. .. 

- El kel/-e számolni a pénz felhaszná
lásá,ól? 

- Nem, s hasonlóképpen arról sem, ame
lyet a Lakitelek Alapítványtól nyertünk. 
Am a Szerencsejáték Alaptól kapott 225 
ezer forintos támogatásról, amelyet balet
terem kialakítására kaptunk, szigorú el
számolást kérnek. Szerződést is kellett köt
nünk. A tükörfal, a kettős korlát, a balett
szőnyeg szeptemberben már az alagsorban 
várja a csoportokat. Megjegyezném, a 
munkadíj költségeit mi álljuk. 

-Ismert, idén több pályázaton nyert tá
mogatást a Diákcentrum. 

- Közel 30 pályázatot adtunk be külön
féle helyekre, sa díjjal együtt már félmilli
ónál több forintot kaptunk ilyen forrásból. 
Nyolc pályázatunk elbírálása azonban 
vissza van, még jöhet pénz - tájékoztatott 
az intézmény vezetője. K.M. 
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Moldova humora 

Zenélő 
Június 2-án, kedden este városunk ven

dége volt a mai Magyarország egyik legol 
vasottabb írója, Moldova György, aki író
olvasó találkozón vet t részt a könyvtárban. 

Az olvasóterem zsúfolásig megtelt, még 
pótszékeket is kellett hozni, hogy az olva
sók le tudjanak ülni. Az egész találkozó az 
író személyének és munkásságának bon
colgatásával telt. 

Köztudott, ő mindig ellenzéki volt. Bár a 
pártállam idején Kossuth-díjat is kapott, 
elmondása szerint nem volt soha párt jag, 
de a mai napig szeretettel őrzi Kádár János 
emlékét. A találkozón felolvasták az azna
pi Ú j Magyarország Moldóva Györgyről 
írott eikkét, melyet még az író sem ismert. 
Ez a eikk nem éppen hízelgő módon nyilat
kozik róla és munkásságáról, ám az író 
frappánsan próbálta megvédeni magát. 

J ómagam a találkozó u tán sem ismertem 
meg Moldova György igazi énjét. de a sok ' 
humorral fűszerezett Író-olvasó találko
zón jól éreztem magam. A végén került sor 
régi és legújabb könyvének dedikálására. 

* * * 

, 
Arnyékod a magány 

Futnál, rohannál, 
bokrokon keresztül ugrálnál 
Folyókon, tavakon átúsznál, 
de ott van Veled, Mögötted áll! 

Az ágyban éjjel forogsz, 
Men lelök az ágyról 
Nem .hagyja , hogy aludjál 
Uvölti a nevét, 
mert tudja, hogy fáj. 

Veled van mindig, 
Rád mászik, mellkasodon ugrál, 
Tépi a hajadat, 
S hajtja agyadban 
a vadabb nál vadabb gondolatokat. 
Lehet, hogy örökre Veled marad? 

Az lenne számodra a halál, 
mert kinzód neve: Magány!!! 

-L-

Apróhirdetés 
zx sinclalr spektrum számítógép, 

Joystickkal, magnóval, tévével, 
nyolc kazettányi progra,mmal, 
program-füzetek kel eladó. Erdek
lödnl: Teplán Gábor, Tamási, Ko
dályZ.u.3 

• • • 
TamáSi központjában, felÚjításra 

szoruló, másfél s~obás, vlllanykály
hás lakás eladó. Erdeklödnl: Tama-
SI, Rákóczi u. 53. 

1992. JÚLIUS 

iskola 
Június 4-én, csütörtökön este emléke

zett a zeneiskola névadójának, Lajtha 
Lászlónak születési centenáriumára. Eb
ből az alkalom ból ünnepi hangversenyt ad
tak a zeneiskola tanárai. A rendezvényen 
megjelent szépszámú közönségnek nem Ie
hetett panasza. mert kiváló rendezéssel és 
szép játékkal ajándékozták meg. 
Először a zeneiskola növedékei adtak 

kedves műsort, ezután Békefi Stefánia 
igazgató tartott magvas, értékelő beveze
tést Lajtha Lászlóról; a továbbiakban a 
műsorvezetést is kiválóan látta el. Ezután 
váltakozva szólaltak meg a különböző ze
neművekAntal Gábor. AntalJózsef, Antal 
Tamás, Biró Jenő. Markovics Gábor és dr. 
T eszler Jánosné előadásában. Mindnyájan 
magas színvonaion játszották darabjaikat. 
Külön meg kell emlékeznünk H usek Rezső 
szekszárdi zongoraművészről, zenetanár
ról, aki meg tisztelte az ünnepséget és két 
zeneművet játszott művészi előadásban . 

A hálás közönség nem egyszer vastapssal 
köszönte meg a ragyogó teljesítményeket 
és abban a reményben távozott. hogy foly
tatás következik. Hegedüs Gyula 

Kórustalálkozó 
Válasz az előző szám Kórustalálkozó 

cfmü cikkének első bekezdésére. 
Igaz, hogynem említettükmegazala

pftó kóruslagokat a meghívón, de gon
doltunk Rájuk. Meghívókat vittünk 
személyesen a régi tagoknak, és akik 
megjelentek közülük a hangver
senyek valamelyikén, jubileumi kitü-
zőt kaptak. . 

A halottainkról sem feledkeztünk 
meg. A koncert utáni énekkaron , hét
főn sírjuknál kegyelettel emlékeztünk 
Rájuk. Kovács János koswrút kapott, 
mert ő is volt kórusvezető, Zsoldos Má
riánál, Csutorás Istvánnál, Retkes Ist
ván nál csokrot tettünk le. A többiekről 
nem tudtunk így megemlékezni, mert 
nem itt vannak eltemetve. 

HÓDI MIHÁLY 
Lakatos-kulcsmásoló 

K.R. 

KülSŐ-belső és vagyonvédelmi 
munkákat, valamint kulcsmásoást 
mlnősé~1 kivitelben vállalok! 
TamáSI, Dózsa György u. 64-68. 

ETZ 125-ös motorkerékpár 3 
éves műszaki vizsgával eladó, 
vagy használt Trabantra cserélhe
tő. Erdeklödni ~ergely Gábornálle
het, Tamási, Arpad u. 25. Tel.: 
714/13-66. 

, Uf I Z 
Ertényben 
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Értény határában a Kismalom
környéki búzatáblák egyikében ér
dekes jelenségre figyeltek fel az 
emberek. Egy legalább öt méter su
garú gyi1rüben zölden maradtak a 
búzakalászok, míg kív~1 is, belül ls 
aranysárgák. Július elejére már 
kitaposott ösvény vezetett a fura 
képződményhez. 

Liberális klub. A tamási Liberális Klub 
vendége volt június l 9-én Mécs Imre or
szággyűlési képviselő. 

Ingyenszürés. Június 19-én ingyenes 
koleszterin szűrés volt a Városi Művelő
dési Központban. 

Zeneiskola. Tamási város önkormány
zati képviselő-testülete a volt munkás
őrlaktanyát a Lajtha László Zeneiskola 
székhelyeként. annak végleges elhelyezé
sére hasznosítja. 

Fúvószenekar. A tamási Városi Fúvós
zenekar 1 992. július 8-l 2-ig meghívást ka
pott Olaszországba, Meránóba. A zenekar 
tagjai egyénileg fizetik az szállás és a két
szeri étkezés költségeit. valamint a jövő év
ben esedékes viszontvendéglátást. 

KFT. Június 27- Szakályban rendezték 
meg a Kaposmenti Fiatalok Találkozóját. 
Késődélutánig zajlottak a sport-, kultúrá
lis- és hagyományőrző programok. Azután 
a BluesFactoryegyütteskoncertjealattki
törő zápor jelentette a szabadtéri műsor 
befejezését. 

Csörge napok. Július 17 -19-éig Rock 
Maraton II., illetőleg Szekszárdi Csörge 
Napok elnevezéssel. a Csörge tó partján 
rendeznek folk-jazz-alternatív-rock
blues fesztivált. A rendezvény mindhárom 
nap ingyenes, díjtalan sátrazási lehetőség 
várja az érdeklődőket. 

Rockest. Az előzetes elképzelésekkel el
lentétben augusztus 21-én a művelődési 
központ könyvtárral közös udvarán. eső 
esetén a művelődéi házban lesz a hagyomá
nyos rockest. melyen hazai közönség előtt 
bemutatkoznak a városi, illetőleg helyi il
letőségű zenekarok. 

Országos találkozó. Idén augusztus 
5-6-7 -kén, immár harmadszor rendezik 
meg Tamásiban az értelmi fogyatékosok 
foglalkoztató intézeteinek országos kultú
rális seregszemléjét. Ez évben várhatóan 
23 intézet 300 résztvevője érkezik váro
sunkba. 

Városi ünnepség. Idén nem illeszkedik 
a lovasnapok rendezvénysorozatába az au
gusztus 20-ka megünnepelése. Az alka
lomhoz méltóan a lovasnapok megkezdé
sét megelőző este a Kossuth téren lesz a 
városi me~emlékezés. A "hivatalos" ünne
pet küvetóen pedig az új kenyér megszen
telése következik. 



14 

Au'gusztusban lóverseny 
Máris elkészült a XXXIII. 

Nemzetközi Meghívásos Lo
vasverseny kiírása. Augusz
tus 20-kán és 21-kén leg
alább 20 külföldi és SO hazai 
lovas vetélkedik városunk 
pályáján. A versenyt a Tamá
si Lovassport Egyesület ren
dezi; versenyigazgató Mátics 
Éva, versenytitkár Páczeit 
Pál, a verseny elnöke dr. De
ák Gábor, tiszteletbeli elnök 
Grill Ferenc. A zsűri elnöke 
.dr. Eugen Kolényi, külföldi 

4bíró dr. Alexander Vietor. 
AUGUSZTUS 20., CSÜTÖRTÖK: 

9.00 Amatőr kettesfogatok hajtóvt:rsenye, akadálybajtás. 
13.30 A csapatok bevonulása, a verseny ünnepélyes megnyitása. 
14.30 Nemzetközi megnyitó- kétszakaszos verseny. 
17.00 Nemzetközi megnyitó verseny (II.), szabadon választott vonal

vezetéssei. 
AUGUSZTUS 21., PÉNTEK: 

9.00 Amatőr kettesfogat hajtóverseny, akadályhajtás. 
13.30 Szimultán verseny. .~ 
15.00 Fokozatos nehézségű verseny. . j 
16.30 Tamási Nagydíj - Dávid Gyula Emlékverseny. 
18.30 A csapatok bevonulása, a verseny ünnepélyes zárása. 
Az egyes versenyszámok között csikósbemutató, pusztaötös, 20-kán 

tombola. Belépődíj felnőtteknek 100, nyugdíjasoknak, katonáknak SO, 
gyermekeknek (3-14 éves korig) 20 forint. 

Tükörkép 

Bogdán György 
A tamási Szövetkezeti 

Sportegyesület atlétája, Bog
dán György, másfél éve kez
dett el sportolni. Idén szinte 
minden vetélkedőn győzött. 
amelyeken korcsoport jában 
a tamási színeket képviselte. 

- Nem menem én szólni 
senkinek, a barátom mondta 
az edzőnek, Lacza András
nak, hogy van egy srác, aki 
szeretne beiratkozni - mesél
te a fiatal versenyző. - Aztán 
elmentem egy edzésre, és már 
először azzal mentegetőz
tem, hogy nem b(rom a futást. 
De erős akartam lenni, (gy 
lettem dobóatléta; diszkosz
vető és súlylökő. Azután 
minden nap elmenem edzés
re, keményen dolgoztam. .. 

Gyuriról versenyzőtársai 
azt mondják. hogyedzéseken 
rendre jobb eredményeket 
produkál. mint versenyeken. 
Remek adottságai vannak. 
nem kíméli magát. de minden 
megméreltetésen túlságosan 
figyel azellenfeleire. Pedig ez 
nem igazán szerencsés visel
kedés. 

- Az első versenyeken 
gyengén muzsikáltam. Ta
valy tavasszal azután végre 
elénem valamit,; megyei 

bajnokságon 10 méter körül 
dob tam, ezzel második he
lyezést szereztem. Szóval 
volt velem egy probléma -
nagyon izgultam. Tóth Atti
la segftett, elárulta a "tit
kot", már nem remegnek 
annyira a lábaim. .. 

Gyuriról azt is mondják. 
hogy eleinte nem is tudták a 
szülei, hogy edzésre jár. 

- A család egy hétig nem 
tudta, hogy beiratkoztam. 
Utána persze kiderült, de 
nem kifogásolták. Otthon 
azóta kevesebbet tudok segf
teni, de anyámék azt mond
ják, hogy inkább edzzet, mint 
az utcán lődörögjek. En meg 
szeretnék addig sponolni, 
ameadig csak lehet. A közös
ségünk is nagyon jó, szeretek 
köztük lenni .. . 

Gyuri ősszell~z nyolcadi
kas az l. Számú Altalános is
kolában. J övő ilyenkor pálya
választás előtt áll. 

- Bebinek (Bebec, azaz 
Tóth Attila - a szerk.) is jót 
tett a sponolás. Azelőtt én 
kettes tanuló voltam, azután 
feljöttem hármasra. Ha egy 
év múlva elballagok, az ipa
riba akarok jelentkezni. 

-Kántor-

TAMÁSI TÜKÖR 

Két országos bajnok 
Két egyidős srác. most v~ltak ötödikesek. He" Norben az l .• 

Marosi Norben a 2. Szám ú Altalános Iskola tanulója. Mindketten 
országos bajnokok. ám ők is, mint a Szövetkezeti SE kerékpáros 
szakosztálya. tavaly voltak igazán sikeresek. Sok a hasonlóság köz
tük, de legalább annyi a különbség is. Azonos kérdésekre sem vála
szolnak mindig egyformán. 

- Mennyiben volt más tavaly a versenyzés? 
H.: - Akkor hoztuk a versenyeket. idén valahogy nem megy. Le

zserebben is csinálom. a biciklimmel sem vagyok megelégedve. Eb
ben az évben még nem nyertem. 

M.: - A téli edzéseket. az alapozást elhülyéskedtük. .. 
- Elment-e a kedvetek a kerékpározástól? 
H.: - Már nem szeretem annyire, mint korábban. 
M.: - Ha kikapok. akkor is szeretek versenyezni. A Millenárison 

a kritériumot (körverseny - a szerk.) mindenképpen meg kell 
nyemünk. 

- Melyik versenyszámot szeretitek? 
H.: - Inkább a kritériumot. 
M.: - Tulajdonképpen mindegy. A kritériumnak és a pályaver

senynek is vannak olyan futamai. melyeket kedvelek. 
- Melyikőtök jobb? 
M.: - Mi négyen. Hajdics. Herr .Kun, Marosi, közel egyfor-

mák vagyunk. 
- Féltenek-e a szüleitek? 
H.: - Anyukám igen. apukám nem annyira. . 
M.: - A versenyeken féltenek. izgulnak. de azért ők is szeretik. 

hogy csinálom. 
- Hogyan tanultok, gondoltatok-e már a középiskolára? 
H.: - Négyes-ötös vagyok. Engem a számítástechnika érdekel, 

ezzel akarok majd később foglalkozni. 
M.: - Ha jó eredményeim lesznek. jó lenne Pesten továbbtanulni. 

Ott folytathatnám a kerékpározást. K.M. 

Fogja már ki! A gonozdi ta
vakban jelölt kopoltyús halaka t 
- hét ponty és egy amúr -lehet 
fogni. Ezeket a horgászegyesü
let Dám HotelIel szembeni bolt
jában érdemes bemutatni. a 
nyeremény azonnal levásárol
ható. Az amÚf 3000. a pontyok 
darabonként 1000 forintot ér
nek. 

Horgászverseny. Az egye
sület a 2. gonozdi tavon június 
7 -kén megrendezett egyéni 
versenyén 480 ponttal Csető 
Tibor nyert; 2. Nagypál István. 
3. Hermann István, 4. May 
László. 5. Grósz Ferenc. Az if
júsági horgászok versenyében 
ifj. Szabó Lajos győzött. 

Ifiverseny. Július 4-kén 
Dombóváron megyei csapat
versenyt rendeztek. A díjakat-
10 ezer forint értékben - a ta
mási Kossu th Horgászegyesü -
let boltja ajánlotta fel. 

Horgásztábor. Július köze
pén Váralján leszhorgásztábor; 
horgászat, verseny. szerelés, el
őadások. A nyolc napos tábor-

ba az egyesület négy ifjúsági 
horgászt küld el. valamint a 
költségeikhez II forinttal járul 
hozzá. 

Etetés. Ha a Balaton vízének 
hőmérséklete eléri a 25 celsius 
fokot. akkor a gon ozdi tavak vi
ze általában már 27 fokos. Az 
egyesület ettől kezdve kéri a 
hellyel rendelkező tagokat. 
hogy ne etessenek. mert ez je
lentősen rontana a víz minősé
gén. 

Szakítás. Kapnak a harcsák. 
Gárdonyi István nemrégiben 
egy körülbelül 20 kilós harcsát 
szalasztott el úgy, hogy cserben 
hagyta a felszerelés és a szeren -
cséje. 

Horgászhalál. Pék László, 
az egyesület fegyelmi bizottsá
gának tagja június 24-én még 
gonozdon horgászott, majd ott
honában, röviddel éjfél után -
szívelégtelenség következtében 
- elhunyt. A 36 éves fiatal
ember személyében kiváló tár
sadalmi munkást veszített el az 
egyesület. 
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Tükörszilánkok 
Kevesebb válogatott. Válogatott ke

rettaggal szegényedett a tamási súlyemelő 
közösség. Oszkó Gábor, miután áprilisban 
megnyerte a diákolimpiát, bejelentette, 
hogy abbahagyja a sportág művelését. 

Diákolimpia. Debrecenben, a diáko
limpia országos döntőjén Bogdán György 
súlylökő 14,74 méteresdobásával győzött, 
Szabó Zoltán 800 méteres futásban 121ett. 
Mindkét versenyző a tamási Szövetkezeti 
SE sportoló ja. , 

Matyika. Horváth Arpád, közismert n~
vén Matyika, a Tamási Medosz labdarút<)
ja júniusban, autóbaleset következtében 
tragikusan elhunyt. A 35 éves fiatalember 
15 éven keresztül futballozott Tamásiban, 
az utóbbi két évben a Medosz II-ben. Csa
pattársai. az öregfiúk a család megsegíté
sére 10 ezer forintot ajánlottakfel. éselha
tározták, hogy továbbra is figyelemmel kí
sérik egykori barátjuk hozzátartozóit. 
Közgyűlés. Július ll-én, a Vöröske

reszt -TESZ tanácstermében közgyűlést 
rendezett a Szövetkezeti Sportegyesület. 

Gokart. Pár hónapja adtuk hírül. hogy 
két tamási vállalkozó gyermekek gokartoz
tatásába kezdett. Sajnos nemrégiben, az 
érthetetlen érdektelenség következtében 
feladták eredeti elképzelésüket. és abba
hagyták ezt a tevékenységet. 
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OREG FIUK, NEM VEN FIUK 

Agyonpolitizált korunkban üdítőek azok a pillanatok, amikor a labda a főszereplő. 

- Olyanok vagytok, mint a válogatott. 
- Ne molesztáljuk a pályán lévőket, 
van azoknak éppen elég bajuk! 
- Főleg a labda. 
- Meghogy süt a nap. 
- Nem elég, hogy süt, még meleg is 
van ... 
- Vigyázzatok, messze van még a vá
lasztás! 

Ez nem egy kedélyes párbeszéd. hanem 
válogatás be- és kikiabálásokból. Július 
20-kán ugyanis rendhagyó labdarúgó baj
nokság zajlott a lóversenypályán, bár nem 
nagy szám ú, de lelkes közönség előtt. . 

Az előzmények? Egy fiatal, MDF-es or
szággyűlési képviselő. dr. Horváth József 
vezetésével néhány parlamenti labdarúgó 
érkezett városunkba. A polgármesteri hi
vatalunk néhány dolgozójával kiegészülve 
alkottak egy csapatot, mely megmérkőzött 

a helyi öregfiúk, valamint az önkormány-
zat gárdájával. .. 

A körmérkőzés~!< eredmén.Y.ei: Oregfiúk 
- Parlam~nt 6-2, Oregfiúk - Onkormány
?!lt 9-O, Onkormányzat - Parlament 1-0. 
Onkormányzatunk játékában nagy szere
pe volt Gróf Lajos kapusnak, a csapat 
egyetlen gólját pedig Balassa Zoltán alpol
gármester csúszt~tott fejesset szerezte. A 
végső sorrend: l. Oregfiúk, 2. Onkormány
zat, 3. Parlament. 

A parlamenti f oeisták a mérkőzések utá
ni kedélyes estén ígérték, hogy augusztus 
22-kén egy teljesebb, ütőképesebb gárdá
juk érkezik Tamásiba, valamin t azt is, hogy 
nem jönnek egyedül. Ha el tudják, -márpe
dig el akarják - csábítani a Külügyminisz
térium csapatát, akkor a lovasnapok utáni 
napon egy hasonló kispályás foeitorna lesz 
Tamásiban. K.M. 

Az ország legjobbjai 
A történet úgy kezdődött, hogya 2. Szá

mú Általános Iskolában olimpiai szellemi 
vetélkedőt rendeztek. A győztes csapat az
után megnyerte a megyei, majd a területi 
döntőt is, ezért júniusban, Kecskemét, 
Mosonmagyaróvár, Eger és Budapest csa
patainak társaságában a Testnevelési 
Egyetemen az országos döntőben szere
peltek. 

Ott rendkívül izgalmasan alakult a vetél
kedés, az elméleti és gyakorlati feladatok 
megoldása után hármas holtverseny ala
kult ki Budapest, Eger és Tamási között. 
Villámkérdésekkel kellett eldönteni a vég-

ső sorrendet. Ebben pedig a tamási ak csa
patkapitánya, Kiss Hubert verhetetlen volt 
- országos "bajnok" lett Tamási. Elhozták 
a vándorserleget; együttes és névre szóló 
oklevelet. gördeszkát, egy hetes zánkai 
üdülést. számítógépes programokat és 
olimpiai füzete t kaptak a csapattagok. 
Kik? Antli Andrea, Horváth Anita, Kiss 
Hubert János, Martin József, Németh 
Magdolna és Szabó Zoltán. 

A Tamási Tükör már több alkalommal is 
foglalkozott ezzel a lelkes diáktársasággal 
- érdemes volt. 

TÜKRÖS 
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1. Szerda 
2. Csütörtök 
3. Péntek 
4. Szombat 
5. VASÁRNAP 
6. Hétfd 
7. Kedd 
8. Szerda 
9. Csütörök 

10. Péntek 
11. Szombat 
12. VASÁRNAP 
13. Hétfd 
14. Kedd 
15. Szerda 
16. Csütörtök 
17. Péntek 
18. Szombat 
19. VASÁRNAP 
20. Hétfd 
21. Kedd 
22. Szerda 
23. Csütörtök 
24. Péntek 
25. Szombat 
26. VASÁRNAP 
27. Hétfd 
28. Kedd 
29. Szerda 
30. Csürtöktök 
31. Péntek 

TÜKÖRNAPTÁR 

Polgári 

Tihamér, Annamária 
Ottó 
Kornél, Soma 
Ulrik 
Emese, Sarolta 
Csaba 
ApollÓnia 
Ellák 
LukrécIa 
AmálIa 
Nóra, Lili 
Izabelle, Dalma 
Jend 4 
6rs, Stella 
Hennk, Roland 
Valter 
Endre, Elek 
Frigyes 
Emília 
Illés 
Dániel, Daniella 
Magdolna 
Lenke 
Kmga, Kmcsd 
Kristóf, Jakab 
Anna, Anikó 
Olga, LIlIána 
Szabolcs 
Márta, Flóra 
Judit, Xénia 
Oszkár 

Római katolikus 

Tihamér, Annamána, Áron 
Sarlós Boldogasszony, Ottó 
Szent Tamás apostol, Kornél, Soma 
Port. Szt. Erzsébet, Ulrik 
Évközi 14. vasárnap, Emese 
Goretti Szent Mária, Csaba 
Szent VIllIbald, ApollÓnia 
Ellák, Edgár 
LukrécIa, MaIrna 
AmálIa 
Szent Benedek 
Évközi 15. vasárnap, Izabella, Dalma 
Szent Henrik, Jend 
Szent Kamill, 6rs, Stella 
Szent Bonaventura, Henrik, Roland 
Kármelhegyl B. A., Valter 
András és Benedek rem., Endre 
~oldog Hedvig, Frigyes 
Evközi 16. vasárnap, Emília, Stella 
Szent Illés, ElIana 
Brmdlsl Ldnnc, Dániel 
Szent Mána Magdolna 
Szent Bngltta, !.-enke 
Szent Knstóf, Arpádházl B. Kmga 
Szent .Jakab apostol 
Szent Joachim és Ana, Anikó 
Olga, Ajtony, LIlIána 
Szent Viktor, Szabolcs 
Márta, Flóra 
Aranyszavú Szent Péter, Judit 
LoyolaI Szent Ignác, Oszkár 

Protestáns 

Tihamér 
Ottó 
Kornél 
Ulrik 
Emese 
Csaba 
emll 
Teréz 
LukréCIa 
AmálIa 
Lili 
Izabella 
Jend 
6rs 
Hennk 
Valter 
Elek 
Frigyes 
Emília 
Illés 
Dániel 
Magdolna 
Lenke 
Kmga 
Jakab 
Anna 
Olga 
Szabolcs 
Márta 
JudIt 
Oszkár 

a Nap 
kél nyugszik 

3.51 20.45 
3.52 20.45 
3.52 20.44 
3.53 20.44 
3.54 20.43 
3.54 20.43 
3.55 20.43 
3.56 20.42 
3.57 20.41 
3.58 20.41 
3.59 20.40 
3.59 20.40 
4.00 20.39 
4.01 20.38 
4.02 20.37 
4.03 20.36 
4.04 20.35 
4.05 20.35 
4.07 20.34 
4.08 20.33 
4.09 20.32 
4.10 20.31 
4.11 20.29 
4.12 20.28 
4.13 20.27 
4.15 20.26 
4.16 20.25 
4.17 20.23 
4.18 20.22 
4.19 20.21 
4.21 20.19 

Negyvenöt éve, azaz 1947-ben a horgász és vadász öregflúk mérkőzése után készült a felvétel. Hátul, sötét mezben a vadászok 
(balról jobbra): Győri József, Horváth jános, dr. Gyeney László, Kovács Gyula, dr. Kamondi Ferenc, Murányi Iván, 
Papp Cecilia (taccs bíró), ? (játékvezető), Spitzer Katalin (taccsbíró), Dombay Lajos, Kovács józsef, Szabó Bertalan, 

Posszert Pál, Sápszky László. Világos mezben térdelnek: Fábián Lajos, Budi Pál, Erdei józsef, Korpádi Péter, Tolnai Gyula, 
Pálffy Antal, Pogány István, Nyirő Ferenc. Ülnek: Söllei jános, dr. Horváth józsef, Papp józsef. 

ÁRA: 28,50 Ft 
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