
A várossá fejlődő Tamási 
 
Tamási történetének meghatározó, várossá váló 
időszaka az 1970-es, 1980-as évekre esett. Az akkori 
történések tevékeny szereplője, meghatározó alakítója 
volt dr. Mózes György. A vele folytatott beszélgetéseken 
arra kértem, hogy emlékezzen vissza a jelesebb 
eseményekre. Természetesen a seregnyi fotó, 
dokumentum ellenére az emlékek felelevenítése nem 
lehetett mentes az egyéni érzelmektől, gondolatoktól 
sem.  
- Mikor, honnét és miért került a Tamásiba a nagyközségi Tanács élére? 
- Tamásiba kerülésem előtt a Nagymányoki Tanács tanácselnöke voltam. A ’70-
es végére már kellő igazgatási gyakorlattal és területfejlesztési tapasztalattal, 2 
szakirányú diplomával rendelkeztem. Az akkori megyei vezetés engem szemelt 
ki arra, hogy meggyorsítsam Tamási fejlődését, várossá válását. Nehéz 
elhatározás után döntöttünk az idetelepülésről. 1978. február 16-án választottak 
meg a Tamási Nagyközségi Tanács elnökének.  
- Milyen állapotokat talált akkor itt? 
- Igyekeztem gyorsan tájékozódni, s néhány hónap múlva a meglátogató dr. 
Szabópál Antal megyei tanácselnöknek már egy részletes anyagban ismertettem 
a helyzetet, s a tennivalókat. A várossá válás egyik fontos feltétele volt a 
lakáshelyzet javítása. Gyors tempóban bővítettük a Móricz, illetve a József 
Attila lakótelepet. Sokan vissza tudnak emlékezni, hogy évente több lakótömb 
került átadásra, gyorsan növekedett a lakosság száma a környező falvakból 
beköltöző fiatalokkal. Ma már szinte hihetetlen, de akkor 6 év alatt 524 db 
lakást, javarészt OTP által támogatottat adtunk át, ahol a gyermekvállalásnak 
köszönhetően a családlétszám is hamarosan 3-4-5 főre emelkedett. A Szabadság 
utcán lévő családi házak lebontásra kerültek, s ezt terveztük a lakótelep másik 
szélén, a Dózsán, egészen a Volán-telepig. Ez utóbbiból csak egy 16 lakásos 
készült el. De épültek lakások a gimnázium környékén is. Ezek állami 
bérlakások voltak. Később a rendelőintézetnél, a gyógyszertár fölé épültek 
szolgálati lakások. Annyira megnövekedett a lakások száma, hogy az OTP már a 
túlkínálatra hivatkozva csökkentette a beruházásait. Hozzá kell tennem, hogy a 
város több pontján, kiemelten a „Ki mit tud?” részen a családi házakat is sorra 
húzták fel. Gyakorlatilag kielégítetlen lakásigény megszűnt. Ez lehetővé tette az 
akkor induló iparfejlesztést, hisz a munkaerőt a beköltözők biztosították. Meg 
kell jegyeznem azt is, hogy ebben javarészt helyi építőipari vállalkozások vettek 
részt, SZÖVÁL, TOTÉV, LAKISZ, illetve a termelőszövetkezeteknek, s az 
állami gazdaságnak is volt építőbrigádja. Persze mindehhez szükség volt 
kapcsolatokra, a korábbi személyes ismeretségeim, barátságaim jól kamatoztak. 
Kiemelendő a Tolna Megyei Tanács tervezőirodájával, annak igazgatójával, s 
munkatársaival, tervezőivel. Segítették munkákat a tanács terv, pénzügyi és 



egészségügyi osztályai is. Idejövetelemkor a művelődési ház már 2,5 éve zárva 
volt, a könyvtár bár tető alatt állt, de hiányzott a pénz a belső szakipari 
munkákhoz. Akkor meghívtam a beruházásban érintetteket, akik egymásra 
mutogattak a kialakult helyzetért. Akkor bezártam az ajtót, s azt mondtam: 
„Uraim, addig nem megy el innét senki, amíg megoldást nem találunk. Ha némi 
változtatással, de sikerült befejezni a könyvtárat. Ehhez tarozik egy negatív 
történet is. A mennyezeti fűtésrendszert el kellett volna valahogy takarni, de 
nem tudtuk, hogy hogyan és a pénzünk is hiányzott rá. Ekkor elhívtam egy 
korábbi ismerősömet, Pósa Györgyöt, aki a budapesti Gyár- és Gépszerelő 
Vállaltnak volt a vezérigazgatója. Megtekintve helyzetünket, felajánlotta, hogy 
társadalmi munkában megépítik az álmennyezetet, ami akkor 600 ezer Ft 
költséget jelentet volna a számunkra, a könyvtári beruházás 1/3-át. Ők 
megcsinálták ingyen. Igen ám, de ezzel eldicsekedett valamelyik helyi vezetőnk 
a Fornádra látogató budapesti kerületi pártvezetőknek, amiért aztán akaratunk 
ellenére a vezérigazgatót megrótták, mert miért nem a kerületét támogatta. 
 

 
 
Fontos megemlíteni azt a hatalmas társadalmi összefogást, munkát, amit a 
cégek, a dolgozók, az itt lakók a városra fordítottak. Mindig a megye legjobbjai 
közé tartoztunk. A társadalmi összefogás megmutatkozott a termálfürdőnél is, 
ahol idejövetelemkor az úszómedence alapját csak kiásták, de augusztus 20-án 
felavathattuk. Szintén akkorra fejeztük be a sporttelep építését, a könyvtár és a 
művház felújítását is! A sporttelep az avatómeccsén Tamási éppen Nagymányok 



ellen játszott. A beruházások befejezésében közreműködtek az akkor cégek, a 
Vegyépszer, a Talux, a Közgép, a helyi és a környékbeli tsz-ek. Ezek közül 
mára hírmondó sem maradt. Nem feledkezhetem meg a közvilágítás, a víz- és 
csatornázás problémájáról sem. Az utóbbiban Fischer József, a Vízmű vezetője 
volt a segítségemre. A vízről egy kis adalék. Az első lovas napom előtti héten, 
1978-ban szóltak, hogy vízhiány van a településünkön. Mi lesz itt, ha jönnek a 
vendégek, a közönség? Lementem a Vízműhöz, s az igazgató távollétében a 
helyettesével tárgyaltam. A kutak napközben termeltek, de éjjel nem működtek, 
s az akkor meglévő 500 m³-es tározó gyorsan leürült. Elrendeltem a folyamatos 
üzemeltetést, éjjel-nappal dolgoztak a szivattyúk. Átvészeltük így a napokat, de 
azonnal megrendeltünk egy újabb 500 m³-es tározót, így már dupla tartalékunk 
lett a Várhegyen, s ehhez kiépítettük a távvezérlést is.  
Engedjen meg egy kis kitérőt, a Népújságban Pári több százmilliós követeléséről 
olvastam minap. A Vízmű és a Termálfürdő a nagyközségi tanácsunké volt a 
Párival való összevonás előtt. Később megyei nyomásra a vízműveket, fürdőket 
a Tolna Megyei Víz- és Csatornaműbe vonták be. Aztán újra szétváltak, s lett 
belőle az egyik, a Tamási Közös Víz-és Csatornamű Kft. Tamásinak önállóan 
járt volna ekkor a fürdő, Párinak semmi köze sem volt ehhez. A megyei vízmű 
ugyanis csak az üzemeltetési jogot kapta meg, s nem a tulajdonjogot. Párinak 
semmiféle követelése nem lehet a fürdőből! S a városnak sem kellett volna 
fizetnie százmilliót a fürdő tulajdonjogának a kivásárlásáért néhány évvel 
ezelőtt. Arról nem beszélve, hogy a szétváláskor kialakult helyzet mennyire 
akadályozta a fürdő fejlődését a kis települések gáncsoskodása miatt, pedig ez az 
ő érdeküket is szolgálta volna.  
Sokan számon kérik rajtunk, hogy miért nem fejlesztettük jobban a fürdőt. 
Azért, mert akkoriban nem voltak pályázatok, az önerőnk meg kevés volt hozzá. 
A helyi bevételek mellett csak állami támogatásból tudtunk fejleszteni. Minden 
jelentősebb beruházásról a Tolna Megyei Tanács döntött. Most hasonló 
központosítást látok a megyei kormányhivatalok létrejöttével.  
- Mielőtt a mai beszélgetésre sor került volna, korábban kaptam Öntől 
néhány dokumentumot. Engedje meg, hogy az egyik kapcsán visszatérjek a 
termálfürdőre, ahol egy 1500 adagos konyhát terveztek. 
- Meg kellett volna oldanunk a fürdővendégek nívós ellátását egy étteremmel, 
presszóval, bolttal, viszont jól jött volna a konyha az üzemi dolgozók 
étkeztetéséhez is. A tamási cégek 1200 adagnak az árát be is fizették a tervezett 
étterembe, onnét szállították volna ki az Orionhoz, Taluxhoz, Vegyépszerhez, 
Közgéphez, Szöválhoz, a tsz-ekhez. A beruházás 22 millióba került volna, a 
cégek be is fizettek már 12 milliót, a hiányzó 10 milliót a Belkereskedelmi 
Minisztérium adta volna. Tamásiban voltak akkor is, akiknek ez nem volt 
kedvükre, s kapcsolataik révén megtorpedózták a már aláírt szerződést, a 
beruházás elmaradt, a Kapos-Koppányvölgyivel kötött kivitelezési 
szerződésünket fel kellett bontanunk, pedig itt volt már a kavics és a cement.  



- A rendelőintézet megépült az Ön idejében, de a kórház nem került át 
Pincehelyről. Miért nem? 
- A 70-es évek második felében jöttek az első megszorító intézkedések. Ennek 
az áldozata lett a tervezett kórház, a tűzoltólaktanya, az AFIT-szerviz. Ezek 
mind benne voltak a rendezési terveinkben, előkészítettük a beruházásukat. A 
kórház nem látszott kivitelezhetetlennek, mert nagyon jó kapcsolatban voltunk 
az akkori miniszterhelyettessel az Egészségügyi Minisztériumban, s támogatta 
elképzelésünket, mert Pincehely már akkor sem felelt meg a kívánalmaknak. A 
kórház elvetésekor döntöttük el, hogy megépítjük a rendelőintézetet. De ez sem 
volt egyszerű, mert a megyei vezetés nem támogatta, ezért a helyi párt- és állami 
vezetés sem mert mögé állni, ezért megyei támogatást sem kaptunk, mert nem 
szerepelt a megyei tervekben, nekünk pedig nem tellett rá. Kellett hozzá némi 
furfang. Lebontottuk a Dózsa utcában lévő 4 db 100 éves házat, s a romokban 
álló fölötte lévő hajdani bikaistállót. Megkerestem a megyei tanács beruházási 
osztályvezetőjét, s ők elvállalták a tervezését, s a megyei egészségügyi osztály 
pedig kifizette nekik a tervezési díjat. Bevontuk az elképzeléseinkbe dr. 
Szentgáli Gyulát, a megyei kórház igazgatóját, igyekezve alátámasztatni 
érdekeinket szakmai oldalról. Kellett egy kivitelező. A TOTÉV-vel jó 
kapcsolatban álltunk az akkor folyó társasházi építkezések miatt. Az igazgató 
felvállalta az esetleges konfliktust. De miből lesz rá pénz? Bár rengeteg 
építőipari cég működött, de olyan sok állami megrendelésük volt, hogy 
képtelenek voltak minden beruházási igényt kivitelezni, pedig megvolt rá a 
pénzügyi keret. Akkoriban, ha valami nem készült el, nem költötték el a pénzt, 
akkor elvonták. Ezt viszont senki sem akarta. Erre az évente megmaradó pénzre 
alapoztuk a rendelőt. Igaz 2,5 évbe került, míg 1984-ben felavathattuk, de 
elkészült, s most örömmel látom, hogy felújították. Persze lett ebből nagy 
felháborodás Pincehelyen, s a megyénél, de a tényeken már nem lehetett 
változtatni. (Eddig jutottunk az első találkozásunkon. A másodikra 2011. július 
19-én került sor.) 
- Miután elmentél, még egy sor fontos eseményt felírtam, ne maradjanak ki ezek 
sem Tamási várossá nyilvánításának előzményeiből. Igyekszem rövidebbre 
fogni, címszavakban fogalmazni. Elsőként említem a lovaspályát, amelyre fedett 
lelátót, új bírói tornyot, istállókat építtettünk. A nagyközség a saját pénzén, a 
Költségvetési Üzem közreműködésével új parókiát épített a régi paplak és a 
kántorlakás helyett. Idekerülésemkor tisztelgő látogatást tettem Szebényi Sándor 
esperesnél és Matolcsi István plébánosnál. Sikerült később megegyeznem velük 
a terület megszerzésében.  
- Hogyan került az Erdőgazdaság központja a paplak helyére? 
- A vállalat az erdőben akarta megépíteni az új irodaházát. Mi javasoltuk neki az 
új helyszint. Városképi szempontból is jól mutatott volna, másrészt szerettük 
volna, ha a vadászatra ideérkező állami vezetőink látnának valamit a Tamásiból.   
- A másik új épület a hatalmas posta. Ez is akkortájt épült. Ennek mi a 
története? 



- A várossá válás 21 feltételének egyike volt egy korszerű posta megléte. A 
Frank sörözővel szembeni hajdani kis hivatal ennek nem tett eleget. Jártunk a 
Pécsi Posta Igazgatóságon, a Közlekedési és Postaügyi Minisztériumban, de 
mindenütt a megszorításokra hivatkozva azt mondták, hogy csak az 
életveszélyesek helyett építenek újat. Ha csak ez kell! A Költségvetési Üzemmel 
úgy aládúcoltattuk, hogy amikor lejött a miniszterhelyettes, félt, hogy rádől az 
épület. Mondták, ha területet biztosítunk a központban, akkor megépítik. Ekkor 
sajátítottunk ki, s bontottunk le házakat az evangélikus templom mellett. 
Másrészt meg kellett oldani a telefonkábelek felhozatalát. Ezt az árkot fedtük le 
az első aszfaltos járdával a vasúttól a szolgáltatóházig. Idekapcsolódik a 
telefonhelyzet is. Katasztrofális állapotok uralkodtak. Ha délelőtt meghívattam a 
megyét, talán délután sikerült beszélnem velük. Akkoriban a közületek 
vonalanként 120 ezer forintot adtak össze, ebből kikerült egy 600 vonalas 
telefonközpont konténer, ami a mellette lévő tanácsi területre – a hajdani Gyenei 
doktor telkére – került. A megyében harmadikként Tamásiban lett távhívás 
Szekszárd és Paks után.  
- Nem méretezték el magukat az épület kapcsán? 
- Nem a posta forgalma, hanem a telefonközpont indokolta. Akkoriban még 
hatalmas területet igényeltek. Itt kívánták kialakítani a járási telefonközpontot. 
Mindez ma egy diplomatatáskába beleférne. A hatalmas városi építkezések miatt 
szükségünk volt egy új, nagyobb, korszerűbb Tüzép-telepre is, a 65-ős főút 
menti, a Vasút utcával szembeni már nem felelt meg ennek. A lenti focipálya 
melletti terület, főleg a vasút közelsége miatt alkalmasnak tűnt, de nagyon mély 
és vizes volt. Pénzünkből erre sem futotta, de a Koppányvölgyi Vízi Társulattal 
feltöltettük, s a 2 milliós költségét megyei keretből fizették ki. Emiatt megint 
figyelmeztetést kaptam. Hasonló volt a helyzet az elavult mentőállomással a 
Deák Ferenc utcában, a mai Vályival szemben. Megkerestük a megyei 
mentőállomás igazgatóját, aki a közművesített területért cserébe, felépíttette a 
Szabadság utcában az új állomást.  
- A mellette lévő Páva Ruhagyár építkezéséről Könye Iván adott fotót. A 
varroda hogyan kerültek ide? 
- Ők már az Eötvös utcában, a hajdani Úri Casinóban idejövetelem előtt 
működtetek varrodát. Ők is az országos ipartelepítési program révén jöttek ide, 
volt hely, s találtak sok betanítandó varrónőt. A cégvezetés területet kért a 
beruházásukhoz, ezért kisajátítottunk néhány régi házat. A közműfejlesztések 
kapcsán már szóltam az első aszfaltos járdáról. A második a termálfürdőtől a 
Dámig vezetett. Akkoriban indítottuk az „építsd magad” mozgalmat. Cementet, 
folyami kavicsot, zsalut adtunk a lakosságnak, akik aztán kalákában 
elkészítették utcájukban a járdát, utat. Abban az időszakban a tanács is több mint 
10 km szilárd burkolatú utat építtetett a vásártéri, a pillehegyi, a miklósvári 
utcákban. Idetartozó legnagyobb beruházásunk a szennyvíztelep II. ütemének 
elkezdése volt, amely a várossá nyilvánítás után fejeződött be. A szaporodó 



létszám és lakásállomány indokolta a bővítést. Úgy tudom, hogy a mai 
igényeket is kielégíti a kapacitása.  
Talán már a tamásiak közül is kevesen tudják, hogy az első galéria a mai 
Munkaügyi Központ, a hajdani Nemzeti Bank helyén nyílt. Már elődöm, 
Gyimóti Ödön megkapta a Könnyü család adományát, de nem volt lehetőség a 
bemutatására. Ennek is volt néhány különös háttér eseménye. A Könnyü 
Lászlótól kapott képeket megtekintette előzetesen a megyei tanács, pártvezetés 
és a múzeum egy-egy képviselője, 4 festményt, köztük Könnyü László 
önarcképét nem engedték bemutatni. Később személyesen találkoztam Laci 
bácsival. Még érkezésének időpontját sem tudtam, de a megyei rendőrségtől 
érkezett egy tiszt, s érdeklődött az adományozó személyéről. Találkozásunkkor 
egyik könyvéből, a Tamási monográfiájából 10 példányt átadott, amiből kapott 
az iskola, a könyvtár és a művelődési ház. A hét példányt később tőlem egy 
rendőr elvitte, mert a könyvben szerepelt a tamási vörös terror is.  
Nem hagyhatom ki a Dózsa György utcai gyógyszertárat sem, mert a várossá 
nyilvánítás feltétele közt szerepelt 2 közforgalmú gyógyszertár is. A TOTÉV a 
rendelővel együtt megépítette, s fölé szolgálati, illetve bérlakásokat emelt. A 
rendelő elkészülte után felújítottuk a Városházát. Lehet, hogy te is emlékszel, 
amikor a mai Polgármesteri Hivatal egyik szárnyában rendeltek a körzeti 
orvosok és a fogorvosok. Amikor leköltöztek, akkor került fel a városi tanács a 
korábbi járási tanács épületéből, a Deák Ferenc utcából. Az az épület teljesen 
beépült a Vályi Iskolába. Felújult a Rendőrség, a régi Bíróság homlokzata, a 
Bölcsőde, bővült az Óvoda, új üzletek, vendéglátóhelyek létesültek. Ekkor 
került Tamásiba a Népbolt, konkurenciát jelentve a Kop-Kának. (Akkoriban az 
ipari településeken népboltok, a mezőgazdasági vidékeken szövetkezi üzletek 
jelentették a kereskedelmet.  
A kereskedelem kapcsán eszembe jutott a Piactér. Te is írtál egy korábbi 
kalendáriumodban a Kossuth téri gesztenyefák alatti piacokról. A mi időnkben 
építettük fel a mai piacot, a Garay utcából bevezető üzletsort. A piac közepén 
lévő fedett épület a Kapos-Koppányvölgyi Vízi Társulat szennyvíztelepi 
felvonulási épületéből készült. Később a Kovács Ferenc zöldséges boltja 
mögötti területeket is hozzávettük.  
- Tamásiban a Tourinform iroda először a Diákcentrumban, az eredetileg 
Úttörőházban kapott helyett. (A fiataloknak jegyezzük meg, hogy az a mai 
Spar helyén állt.) Az hogyan létesült? 
- A megyei úttörőtitkár Tamásiban járt, s mondta, hogy Szekszárdon épült egy 
úttörőház, s lenne pénz egy másikra is, de a megyében nem mer vállalkozni erre 
senki, mert rövid a határidő. Mi persze vállaltuk. A mai Földhivatal (eredetileg 
Párház) mellett álló két öreg lakást lebontottuk, s oda épült fel. Nagyon 
hasonlított a szekszárdihoz, mert a szűk határidő miatt a tervezésre sem maradt 
idő. Arra is emlékszem, hogy a tervben cementlapborítás volt, de lementem 
Siklósra és az ottani mészkőbányában soron kívül legyártották a járólapokat. 



- A városnak címerre is szüksége volt. A 84-es „eredetiből” kikerült később 
a vörös csillag. 
- A település neves grafikus művészét, Würtz Ádámot kértük fel a címer 
megalkotására, aki örömmel elvállalta, s a címertan, a heraldika szabályai 
szerint elkészítette. (Én a trófea helyett egy dámfejet képzeltem el.) A címert 
elbíráló hatóság azonban hiányolta, hogy semmi sem utal a város szocialista 
jellegére. Ezért került a vörös csillag a címerbe.  
A sok-sok szolgáltatási, épület feltétel mellett a várossá válási szándékot a 
lakosságnak, az állami és pártszervezeteknek is támogatniuk kellett. 
Meglepődve tapasztalom, hogy napjainkban a közmeghallgatásokon alig van 
érdeklődő. A mi időnkben falugyűléseket kellett tartanunk, ahol kötelezően 
beszámoltunk az adott év eredményeiről, fejlesztéseiről, a tervekről. Az első 
falugyűlésemen nem fértek be a művelődési házba, sem a kihangosított előtérbe, 
még az utcán is álltak. De telt ház volt később is, mert az embereket érdekelte a 
jövőjük. A várossá nyilvánítást megelőzően falugyűlést tartottunk Tamásiban és 
Páriban. Mind a két helyen teljes támogatást kaptunk a szándékunk 
felterjesztéséhez. Támogattak bennünket természetesen a már említett 
szervezetek is. 
- Gyuri bácsi, sajnos ismét el kell mennem, a várossá nyilvánítás szűkebb 
témakörét hagyjuk a harmadik találkozásunkra! 
- Folytatva a beszélgetést, s az előzmények ismeretében térjünk rá a várossá 
nyilvánítást megelőző, 1983-84-es évekre! 
- Mint említettem korábban, 21 pontnak kellett megfelelnünk, amelyet tömören 
úgy foglalhatnék össze, hogy ebben voltak népességi, egészségügyi, szociális, 
oktatási, kereskedelmi, kulturális, infrastrukturális és egyéb szempontok. 1983 
tavaszára sikerült ezeknek eleget tennünk, s jelentettük a megyének, akik 
kijöttek, s a helyszínen ellenőrizték. A megye tovább küldte az Építési és 
Városfejlesztési Minisztériumba, ők szintén lejöttek ellenőrizni. Ezután 
felgyorsultak az események. Szeptemberre minden állami és pártszervezet 
támogatását megszereztük, s a tamási és a pári falugyűlés is egyhangúlag 
támogatta várossá válási szándékunkat. Arra is emlékszem, hogy augusztusban 
Hajdúszoboszlón nyaraltunk, de táviratban haza hívtak, mert a városi témában 
kellett dolgoznom. 1983. szeptember 26-án a Tamási Nagyközségi Közös 
Tanács ülésén úgy határozott, hogy kérelmet terjeszt fel a Magyar Köztársaság 
Elnöki Tanácsához, melyben kéri Pári társközség és Tamási nagyközség 
egyesítését Tamási néven, valamint benyújtja pályázatát Tamási nagyközség 
várossá nyilvánítására. A budapesti döntésről már nem emlékszem, hogy mikor 
kaptuk meg a határozatot. Akkor 10 település kapott városi címet, többek közt 
Mór, Pásztó, Érd, Zirc, Tiszafüred, Zalaszentgrót.  
- Mikor került sor a várossá avatási ünnepségre? 
- A címet 1984. január 1-jétől viselhettük. A hivatalos ünnepségre január 11-én 
délelőtt került sor az akkor még Gőgös Ignác nevét viselő Városi Művelődési 



Központban. Korom Mihály, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, KB 
titkár adta át Grill Ferencnek a városalapító oklevelet.  
- Megtaláltam a másnapi Népújságot, amely a címoldalán részletesen 
beszámolt az ünnepségről. Sőt egy 1980. március 15-i számban is „A 
várossá fejlődő Tamási” címmel jelent meg írás, amelyben a várossá 
fejlesztés szükségességéről írnak ország szerte, s erre a szerepre szánják 
Tamási nagyközséget? Járt-e akkor valami állami támogatással a cím 
megszerzése? 
- Korábban igen, de 1984-ben már nem. A már említett módokon dupláztuk, 
tripláztuk meg a fejlesztésre elkölthető, természetesen a céljainkhoz mindig 
kevés pénzünket.  
- A várossá válás milyen szervezeti változással járt a településvezetésben? 
- Egyesült a nagyközségi tanács és a járási hivatal, a megyei tanáccsal 
megegyező osztályok jöttek létre: igazgatási, pénzügyi, műszaki. A megalakult 
Tamási Városi Tanács elnöke Grill Ferenc lett, s engem választottak 
tanácselnök-helyettesnek. 
- A beszélgetésünk zárásaként térjünk vissza a jelenbe! Mivel tölti napjait? 
Figyelemmel kíséri-e a város most zajló ügyeit? 
- Már nyugdíjas éveimet töltöm, de a tamási eseményeket igyekszem 
naprakészen követni. 33 éve lakom Tamásiban, s a foglalkozásomból is 
következően lokálpatrióta lettem. Nagyon örülök az új termálfürdőnek, s 
remélem, hogy a tervezett szálloda, s klinika is megvalósul. Ezek óriásit 
lendítenének újból a városon.  
- Sok minden szóba került a találkozóinkon, amely a terjedelmi korlátok 
miatt nem fér majd be teljesen. A kapott információkat, s a korabeli 
dokumentumokat különösen köszönöm. 
 
Forrás: Tamási Kalendárium 2013 - A várossá fejlődő Tamási 21.-27. o.  


