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Kultúrával a közösségekért

Sétány törölve
Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még 2006ban döntött úgy, hogy a Szabadság
tér 8. sz. alatti ingatlanon épülő
sétáló utca, mint új közterület
a „Belvárosi sétány” elnevezést
kapja. A beruházás elkészült, a
sétáló utcában a közlekedésre szolgáló út magántulajdonba került, a
közterület nem található. A lakások
és üzletek tulajdonosai azt kérték az
önkormányzattól, hogy az ingatlan
számozása továbbra is Szabadság tér
8. maradjon, és a „Belvárosi sétány”
név kerüljön törlésre. Január 31től a területen található ingatlanok
címe ismét Szabadság tér 8.

Ösztöndíj

A bonyhádi Vörösmarty Mihály
Általános Művelődési Központ
közel 36 millió Ft-ot nyert az Új
Magyarország Fejlesztési Terv
keretében meghirdetett TÁMOP
3.2.3-09/2 „Építő közösségek” –
közművelődési intézmények az
egész életen át tartó tanulásért című
pályázati kiíráson. A „Közösségekkel a kultúráért, kultúrával a közösségekért” elnevezésű projekt nyitó
rendezvényén az Árpád-házi Szent
Erzsébet Otthon lakói adtak műsort,
akik a projekt keretében október óta
Kosnás Árpád vezetésével tanulják a
néptánc alapjait. Majd Juhász Józsa
projektmenedzser, az ÁMK igazgatója beszélt a pályázat nyújtotta
lehetőségekről a megjelenteknek:
a város intézményvezetőinek, a
pályázat megvalósításában partner
szervezetek képviselőinek.
(folytatás az 5. oldalon)

Bonyhád Város Önkormányzati
Képviselőtestülete
elbírálta
a
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérvényeket. Az
„A” kategóriában - amelyet a
felsőoktatási hallgatók számára
írtak ki - 145 pályázat érkezett,
ebből 141 kapta meg a támogatást. A „B” kategóriában pedig ez a felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiataloknak szólt mind a 7 beérkező pályázat pozitív
elbírálásban részesült.

Potápi bizottsági
elnök
A 2010-es választásokat követően
kialakított új kormányszerkezet
kifejezésre juttatta azt a politikai
szemléletváltást, mely szerint a
határon túlinak mondott magyarok ügye nem külügyi kérdés. A
képviselőcsoportok között egyetértés volt abban, hogy az Országgyűlés
bizottsági rendszere is tükrözze ezt
a szemléletet. Ennek kifejezéseként
hozta létre az Országgyűlés 2010.
december 23-án a Nemzeti összetartozás bizottságát, melynek elnökévé
a bonyhádi Potápi Árpád Jánost
(Fidesz) választották.
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Felderítették a
betöréssorozatot
Évértékelő beszámolót tartott
Bonyhád Város Rendőrkapitánya,
dr. Marcsek Sándor. Beszédéből
idézünk:
Tolna megyében jelenleg a bonyhádi rendőrkapitányság állománya a
legjobban feltöltött, de fejlesztésekre
lenne szükség - pl. nincs közlekedési járőrünk, és a körzeti megbízotti
létszámot is bővíteni kéne. Körzeti
megbízotti
csoport
működik
Bonyhádon és Nagymányokon is,
egyelőre saját autót használnak, de
van remény szolgálati autó beszerzésére.
Kapitányságunkra 2010-ben 959
feljelentés érkezett, az elrendelt
nyomozások száma 796 volt, ez
tendenciájában emelkedést mutat. A regisztrált bűncselekmények
száma 946 volt, ezeknek közel a
fele továbbra is vagyon elleni. Az
üzletek, vendéglátó egységek sérelmére elkövetett betöréses lopások
száma az elmúlt évekhez viszonyítva nem változott. Negyvennégyről
27-re csökkent a magánlakásokba,
lakóházakba, irodákba történő
betöréses lopások száma. Itt szeretném elmondani, hogy a Szecska
városrészben ősszel a családi házak
sérelmére elkövetett betöréssorozatot felderítettük. Később még
két lakásba betörtek a Szecskában,
azóta kollegáink, civil autós nyomozóink teljesítenek portyaszolgálatot a városrészben, és egy budapesti betörőcsapat már fenn is akadt
a szűrőn.
A személy elleni erőszakos
bűncselekmények közül leggyakrab-

ban a testi sértések fordultak elő, az
előző évi 62 esetről 78-ra emelkedett ez a szám. Leggyakoribb kiváltó
ok a szerelemféltés, bosszú, sértett
provokáló magatartása, családi konfliktus. Szinte mindegyik elkövetés
esetében meg lehetett állapítani
az alkoholos befolyásoltságot.
Emberölés miatt 2010-ben egy esetben indítottunk eljárást.
A
2008-as
év
elején
a
Büntető
Törvénykönyvben
új
bűncselekményként szankcionált
zaklatások száma a 2009-es évben
csaknem a duplájára nőtt. Zaklatás
miatt összesen 124 esetben indítottunk és folytattunk le eljárást. A
zaklatások többnyire távközlési, informatikai eszközön történnek. A
közrend elleni bűncselekményeken
belül a garázdaság dominál, számuk
a korábbi 62-ről 57-re csökkent. A
magánokirat-hamisítások
száma
34, a közokirat-hamisítások száma
8 volt, visszaélés okirattal 80 esetben történt. Pénzhamisítás miatt
10 esetben rendeltünk el nyomozást, 3 ügyben a pénzhamisítók
is felderítésre kerültek, és a hamisításhoz szükséges eszközöket is
lefoglaltuk. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmények felderítése
terén jó eredményeket értünk el.
Az elmúlt évben 20 bűnesetből 18
fogyasztóval, 2 esetben terjesztővel
szemben indult eljárás. A fogyasztók mintegy 80 %-a fiatalkorú, a
terjesztők 20-25 év körüliek.
Az eredményes nyomozások
számának alakulása 2009-ben
59,2 %, míg 2010-ben 67,1 % volt.

A bűnügyi helyzet után nézzük a
közlekedésbiztonsági adatokat.
A személyi sérüléssel járó
balesetek az elmúlt évekhez képest
csökkenést mutatnak, ebben szerepe
lehet a szigorú jogi szabályoknak és
azok betartatásának. Közlekedési
balesetben 2 személy halálozott el,
45 személyi sérüléssel járó baleset
történt illetékességi területünkön.
A sérüléssel nem járó közlekedési
balesetek száma továbbra is magasnak mondható. A 127 anyagi kárral járó közlekedési balesetből még
mindig jelentős a Bonyhád város
lakott területén történt balesetek
száma.
A korábbi években magas

gyalogos elütések száma jelentősen
csökkent, 5-re. Halálos eredményű
gyalogos elütés 2010-ben területünkön nem történt.
Komoly erőfeszítések és folyamatos ellenőrzések ellenére az ittasan
okozott balesetek száma az előző
évi 6-hoz képest 8-ra emelkedett. A
rendszerbe állított sebességellenőrző
készülék folyamatos üzemelésével,
illetékességi területünk valamennyi
településén havi rendszerességgel
mérjük a járművek sebességét.
A 2009-ben indított 146 közigazgatási eljárás keretében 4 millió 580
ezer Ft közigazgatási bírság 2010ben 455 eljárásban 14 millió 350
ezer Ft-ra emelkedett.

Buszmegállóra pályáznak
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
pályázatot hirdetett az országos
közutak átkelési, valamint a lakott
területekhez közvetlenül kapcsolódó szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének
növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozásokra. A támogatható tevékenységek egyike buszöböl létesítése.
Bonyhádon a Cikói út egyik oldalán
már létesült buszmegálló, de a másik
oldalon is szükséges lenne annak ki-

alakítása. Ennek engedélyezési terve
2009-ben elkészült, de megépítése
eddig nem valósult meg a magas
költségek miatt. Jelen pályázat keretében lehetőség nyílhat a megvalósításra. A beruházás összköltsége 3
millió 974 ezer Ft, ebből az önerő
10 % kell legyen. Bonyhád Város
Önkormányzati Képviselő-testülete
döntött a pályázat benyújtásáról.
Az igényelt támogatás 3,5 millió, az
önerő pedig közel 400 ezer Ft, melyet a pályázat pozitív elbírálása esetén a 2011. évi költségvetés terhére
biztosítana az önkormányzat. mr.

Közfoglalkoztatást szervezők
Bonyhád Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be közfoglalkoztatást
szervezők alkalmazására. Tavaly két ilyen státuszra pályáztak sikeresen, idén
négy főre igényelnek támogatást. Közülük két főt a Polgármesteri Hivatalban, kettőt pedig a Bonycom Kft-nél foglalkoztatnának. A tervek szerint
tevékenységük kiegészülne pályázatfigyeléssel is.

Közérdekű:
Polgármesteri Hivatal tel.: 74/500-200
Weblap: www.bonyhad.hu
e-mail: info@bonyhad.hu
A Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Kedd, csütörtök, péntek: 8.00-12.00

Impresszum:

Bonycom Kft. (víz- és csatorna)
hibabejelentés: 74/451-701, 20/395-3317
Fűtőmű Kft. (távfűtés, közvilágítás)
hibabejelentés: 74/451-031
Tarr Kft. kábel TV hibabejelentés: 74/416-000
Központi orvosi ügyelet tel.: 74/318-104
(Rendelőintézet, Bajcsy u. 25.)

Mentők: 104, 74/451-208
Tűzoltók: 105, 74/451-715
Rendőrség: 107, 74/550-950
Gemenc Volán információ: 74/451-154
MÁV-Direkt: 40/49-49-49
E.ON-gázszolgáltatás: 80/42-42-42
E.ON-áramszolgáltatás: 80/20-50-20
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Értékeltek a polgárőrök
A Bonyhádi Polgárőr Egyesület február 4-én tartotta éves
közgyűlését.
Szőnyegi
Csaba
szolgálatvezető a szervezet 2010. évi
tevékenységéről számolt be, László
Krisztián elnök pedig a polgárőrség
anyagi helyzetéről adott tájékoztatást, és elfogadták a 2011. évi költségvetési tervezetet.
Tavaly 164 vezénylés alkalmával
3228 munkaórában tevékenykedtek a bonyhádi polgárőrök. A közbiztonság őrzése mellett forgalmat
irányítottak, rendezvényeket biztosítottak, forgalomellenőrzésben
vettek részt. A nagymányoki, a
kismányoki, és a györei egyesületekkel megkötött együttműködési
megállapodásnak
köszönhetően
számos alkalommal közös szolgálatot láttak el. A Tolna Megyei
Rendőr Főkapitányság felkérésére
közreműködtek az M6-os autópályán végrehajtott teljes kitereléses
razzia lebonyolításában is.

telenor.hu

Különösen nehéz helyzetben kellett helytállniuk májusban, amikor
a Völgység patak elöntötte Bonyhád város jelentős területét, hiszen
a homokzsákolás mellett a közrend
fenntartásában is közreműködtek.
Állandó feladataik mellett a Tolna
Megyei Polgárőr Szövetség felkérésére oktatásokat is szerveztek a
Bonyhád Városi Rendőrkapitányság
illetékességi területén működő
polgárőr egyesületek részére. Ősszel
régi vágyuk valósult meg: saját
egyesületi irodahelyiséget kaptak.
A 2010-es év feladataihoz az
anyagi hátteret biztosítani tudták,
köszönhetően az önkormányzat 1
millió Ft-os támogatásának, és a
megyei szövetségtől kapott 1 millió 210 ezer Ft-nak. Az idei év költségvetési tervezetében 2 millió 250
ezer Ft szerepel. A tagság a beszámolót és a tájékoztató egyaránt elfogadta. 		
mr.

Minden
nap egy új

élmény

Negyven kutya vár gazdára

A Kíra Völgységi Kutyamentő
Egyesület 2010 szeptembere óta
hivatalosan bejegyzett szervezet.
Tagjai azonban - a Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány,
valamint a Bonycom Kft. által kötött
megállapodásnak köszönhetően már egy évvel előbb is bejárhattak
a bonyhádi sintértelepre, gondozni
a kutyákat.
- Igyekszünk minél több kutyát
gazdához juttatni, eddig kb. 180-at
sikerült - mondja Kis Melinda, a
Kíra egyesület elnöke. - Szórólapon,
interneten hirdetjük őket. Többet

vittek már Budapestre, Miskolcra,
Salgótarjánba is. Természetesen
ellenőrizzük, hogy hova kerülnek.
A bonyhádi sintértelepen általában
30-40 eb van, így zsúfolt a 17 kennel.
A napi 10-15 perces sétára felváltva hozzuk ki a kutyákat, közben
mások takarítják a kenneleket,
odakészítik az eledelt, amelyet szintén mi szerzünk be. Sok olyan dolog
van, ami haszontalan az embernek
és kidobálná, a kutyáknak viszont
jól jönne.
Felajánlást tenni az e-mail
címünkön lehet: kutyamentok@lajt.
hu , vagy hívhatnak a 06-30/6098719-es számon. Szervezetünknek
11 alapító tagja van, de folyamatosan lehet csatlakozni hozzánk.
A Kíra Völgységi Kutyamentő
Egyesület tagjai várják az önkéntes
segítőket, kutyabarátokat, támogatókat. A Bonycom Kft. 2-es
telepén, a bonyhádi Mikes utcában
hétköznapokon 15.30 és 18 óra
között, szombaton és vasárnap
14-18 óra között személyesen is
elérhetők az egyesület tagjai, illetve
megtekinthetők az örökbefogadásra
váró kutyák.
Máté Réka

AKCIÓ AKCIÓ AKCIÓ
Szeretné, hogy hirdetése eljusson
a Völgység 21 településére?
Oszd meg a Telenor segítségével!

Válassz egyedülálló
családi ajánlataink közül!
Családi Csomag
0 Ft/perc
• 0 Ft havidíj kártyás családtagoknak
• 0 Ft egyenleggel is tud telefonálni
a kártyás családtag
• 0 Ft/perc csoporton belül, belföldön

Vezetékes-hívó
 5 Ft/perc
• külön havidíj nélkül
• kapcsolási díj: 5 Ft
• csak regisztrációval: hívd a 1741-et!

BONYHÁD,TESCO BEVÁSÁRLÓUDVAR TEL: 74/453-509
BONYHÁD, RÁKÓCZI FERENC U. 3. TEL: 74/550-235
Ajánlataink visszavonásig érvényesek. A Családi Csomag szolgáltatás Telenor kártyás és Új Generációs Kártyás előfizetésekhez történő új megrendelés, illetve regisztráció esetén havidíjmentes, egyéb esetekben a szolgáltatás havidíja 930 Ft (2011. 02. 18-ától 1090
Ft) előfizetésenként. A szolgáltatás csak pozitív egyenleg esetén aktiválható. A 0 Ft-os percdíj kizárólag az adott Családi Csomagon
belüli, max. 60 perces, belföldi hívások esetén érvényes. A csoporthoz legalább egy számlás előfizetés bevonása szükséges. A Vezetékes-hívó szolgáltatás az ÁSZF-ben meghatározott, időalapú Telenor előfizetésekhez rendelhető meg. A fenti díjak max. 60 perces,
belföldi vezetékes irányú hívásokra érvényesek. A szolgáltatás díjmentesen megrendelhető a 1741-es számon. További részletek az
üzletekben. Telefonos ügyfélszolgálat: 1220. www.telenor.hu

HIRDESSEN NÁLUNK!

Most 10 % kedvezménnyel megteheti!
Keresse a Völgységi Többcélú
Kistérségi Társulás Munkaszervezetét!
Elérhetőségeink:
Tel.: 74/550-821, 20/466-22-77
Személyesen Bonyhádon, a Szabadság
tér 1. sz. alatti épület első emeletén!
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Ötvenhárom milliós
évkezdés
Jól kezdődött az idei év a Bonyhádi Független Roma Egyesület
számára: 53,8 millió Ft támogatást
nyert a TÁMOP 5.3.5-ös, Forintra
forint című pályázatuk.
A projekt a tamási kistérségben
fog megvalósulni, mivel Tolna
megyében ez a terület tartozik a
Leghátrányosabb Helyzetű Kistérség kategóriába, és ez feltétel volt a
pályázatban.
Már az igényfelméréseket is Iregszemcsén, Fürgeden, Tamásiban,
Tolnanémediben és Simontornyán

végezték. A projektbe 200 családot
vonnak be, cél az ő eladósodásuk
megelőzése, illetve a meglévő
adósságaik kezelése.
A családoknak lehetőségük lesz
saját elkülönített bankszámlájukon
a megtakarításra, a havonta félretett
forintokat év végén a bank kiegészíti
bizonyos összeggel. Ezt a pénzt
vissza tudják forgatni fürdőszoba
felújításra, nyílászárócserére, vagy
egyéb lakáscélú felújításokra, amelyek során az energiakiadásaikat
tudják csökkenteni.
má-ré

Energiatakarékos izzókat
adtak át
Az Aparhanti Független Roma Egyesület 1 millió 400 ezer Ft-ot nyert a
Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatán, ebből az összegből 79 család
házában tudják a hagyományos izzókat energiatakarékosokra cserélni.
Harminckét olyan családot vontak be a projektbe, ahol fogyatékkal élő is
van, illetve 47 nagycsaládoson is tudtak segíteni Aparhanton, Váralján és
Kisvejkén. Az Aparhanti Független Roma Egyesület idén háztartási gépek
cseréjére szeretne pályázatot benyújtani, hogy az érintett családokat mosógépük, hűtőszekrényük lecserélésében segítsék.

Felnőttoktatási intézmény
a Völgységben
A bonyhádi Laurus Alapítvány a
völgységi kistérségben az első olyan
civil szervezet, mely megkapta az
intézményakkreditációs lajstromszámát, vagyis felnőttoktatási intézményt hozhat létre.
- A négy évre elnyert akkreditáció
azt tanúsítja, hogy alapítványunk
alkalmas minőségi felnőttképzés
biztosítására, és OKJ-s képzések
lebonyolítására is jogot szereztünk
- mondja Dudás Olga, a Laurus
kuratóriumi elnöke.
- Azért tartjuk ezt fontosnak,
mert az Európai Uniós pályázatokban már kitétel az, hogy tréninget,
képzést, felnőttoktatási tanfolyamot csak olyan minősített szervezet
tarthat, amely rendelkezik az
intézményakkreditációval.
Ráadásul a kistérségünkben ed-

Nemzetközi matematika
verseny

Kiadvány a német
oktatásról
A BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskolai Tagintézmény kiadásában
jelent meg az Erneuerung und Zunkunft des ungarndeutschen Unterrichts
című kiadvány a magyarországi német oktatás megújulásáról és jövőjéről.
A 72 oldalon 8 szerző írása olvasható, a színes képeket és diagramokat is
tartalmazó könyv 200 példányban jelent meg, a Magyarországi Nemzeti
és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány támogatásával. A könyvbemutatón
Bechtel Helmut Herman iskolaigazgató elmondta, hogy a pedagógusokon
kívül az érdeklődő szülőknek is szánják a módszertani kiadványt, melynek
alapját adják a tavalyi Knábel Vilmos konferencia előadásai.

Ötéves megbízások
A tavalyi évben törvényi módosítás
született a közalkalmazottak jogállásáról. A módosítás többek között
arra vonatkozik, hogy minden ágazatban megszűnt a határozatlan idejű
vezetői megbízás és kinevezés. A
határozatlan idejű magasabb vezetői
megbízás a törvény erejénél fogva
2011. január 1. napjától kezdődően
5 évre szóló határozott idejű magasabb vezetői megbízássá alakul

át. A törvénymódosítás szerint
Bonyhádon Lőrinczné Dávid Mária
GESZ vezető, Dr. Barcza Zsolt
kórház igazgató-főorvos, és Varga
Gyöngyvér Gondozási Központ
vezető magasabb vezetői megbízása
2011. január 1-től 2015. december
31-ig szól. A törvénymódosítás a
vezetői megbízásokat is érinti, így
ezeket felülvizsgálják, és erről értesítik az érintett dolgozókat.

dig nem volt olyan oktatóhely,
ahol helyben tudtak volna képezni
a szervezetek. Úgy gondolom, a
munkaerőpiaci képzések egy része is lebonyolítható lesz alapítványunkkal.
Mi magunk is szeretnénk olyan
képzéseket kiajánlani intézmények és civil szervezetek részére,
amelyek a civilek fejlesztését szolgálják, a pályázatokkal kapcsolatos
információkat nyújtanak, illetve a
környezetvédelmi módszertani képzéseinket is szeretnénk beindítani.
Emellett nyitottak vagyunk bármilyen képzési módra. Az intézményakkreditációt az Európai Uniós
támogatással megvalósuló Lépjünk
együtt című projekt keretében finanszíroztuk.
M.R.

Március 11-től 15-ig a Bonyhádi
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban rendezik meg a XX.
Nemzetközi Magyar Matematika
Versenyt.
Cél az itthon és a környező
országokban folyó matematikatanítás közötti kapcsolat szorosabbra
fűzése, a tananyagok, a szakmai
nyelv használatának összehangolása, és természetesen az eredményesség mérése.
Fontos az is, hogy az anyaországi
és a környező országokból jött tanulók találkoznak egymással, megismerik egymás gondjait, és a változó
helyszíneken az életkörülményeket.
A versenyhez kapcsolódó kirándulásokon lehetőség van a Kárpátmedence egy-egy olyan régiójának
megismerésére, ahova egyébként
kis eséllyel jutnának el a távolról

érkező tanulók. A versenyt páratlan években hazai gimnáziumok
szervezik, páros években pedig
„körbejár” a Kárpát-medence
magyarlakta városaiban.
Húsz magyarországi középiskola
6-6 fős küldöttséggel, Erdély 90,
Felvidék 60, Délvidék 40, Kárpátalja
30 fős csapattal vesz részt a versenyen. A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumnak, egy kisváros
középiskolájának jelentős elismerés, hogy kiveheti részét a rangos
verseny szervezésében.
A bonyhádi tanulók felveszik a
versenyt a nagyvárosok diákjaival,
és rendre a díjazottak között szerepelnek, így kaphatták meg az idei
rendezés jogát.
A rendezés teljes költségeit Bonyhád városa és gimnáziuma állja. A
határon túli résztvevőktől nem lehet
hozzájárulást kérni, nekik sokszor
még az utazás költségei is nagy terhet jelentenek. Így minden alkalommal a rendezők próbálnak anyagi
forrásokat keresni. A 360 fő ötnapos itt tartózkodásának költsége kb.
8 millió Ft, ennek előteremtéséhez
támogatókat keresnek.
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Kultúrával a közösségekért
(folytatás az 1. oldalról)
- 2009-ben írták ki második
alkalommal az „Építő közösségek”
pályázatot.
Olyan
programot
szerettünk volna összeállítani, mely
során egyrészt sikerül bevonni
a gyermek- és ifjúsági korosztályt a művelődési ház által kínált
programokba, szakkörökbe és
képzésekbe, másrészt olyan közösségi programok megszervezésére
ad lehetőséget, melyek a hátrányos
helyzetű csoportok társadalomba
való visszailleszkedését segítik.
Első lépés az igényfelmérés volt:
megkerestük az önkormányzat,
a munkaügyi központ, az oktatási és szociális intézmények, civil
szervezetek képviselőit. A megbeszélések után a B és az E komponenseket választottuk ki, mert
ezek illeszthetők leginkább az ÁMK
tárgyi és személyi feltételeihez, és
mert ezek adnak lehetőséget olyan
programok létrehozására, melyek
hosszú távon is fenntarthatók, és
növelik a ház látogatottságát.
Mind az iskolák, mind az egyéb
közreműködő szervezetek pozitívan fogadták a megkeresésünket, felismerték a pályázat adta
lehetőségeket: elindult a közös gondolkodás. A pályázat megírása kb. 3
hónapot vett igénybe, és októberben
megkaptuk az értesítést, hogy nyer-

tünk 35 millió 816 ezer 663 Ft-ot.
A humánerőforrásról el kell
mondanom, hogy a megvalósítók legnagyobb része bonyhádi
szakember, és a pályázati forrásnak
köszönhetően tisztes bérrel tudjuk
honorálni munkájukat. A vásárolt
szolgáltatásokat és szükséges anyagokat szintén helyben szerezzük
be. A pályázati összköltségvetés
10 %-át eszközbeszerzésre lehet
fordítani, ami mintegy 3,5 millió
Ft-ot jelent. Ezt az összeget a rendkívül elavult és rossz állapotban lévő
színháztechnikánk korszerűsítésére
fordítjuk - mondta Juhász Józsa.
És most nézzük a másfél év alatt
megvalósuló
projektelemeket:
Diákszínpad - amatőr színjátszó
körök, diák színtársulatok találkozói. „Csupa játék a színház” színjátszó kör. Gyermekművészeti
Fesztivál április 2-3-án. Életfa drámapedagógiai
foglalkozások
általános iskolásoknak. Varázsceruza - képzőművész kör iskolások
részvételével. „Játszani is engedd!” kompetenciafejlesztő foglalkozások
5-8 év közötti gyermekeknek. Ne
légy birka! - környezetvédelmi
képzés középiskolásoknak. Kaland Klub - sajátos nevelési igényű
általános iskolások részvételével.
Nagyanyáink nyomdokain - a
tradicionális értékeket, a népi

Aláírták a fesztivál
szerződését
Idén huszonkettedik alkalommal rendezik meg a „Bukovinai
Találkozások” Nemzetközi Folklórfesztivált, melynek a szerződésaláírási ceremóniáját a Bukovinai
Székelyek Országos Szövetsége
szervezte meg Bonyhádon. Csibi
Krisztina, a szövetség januárban
megválasztott elnöke elmondta,
hogy míg az előző években az
érintett országokból 30-30 főt
fogadtak az augusztusi bonyhádi
fesztiválon, addig idén Romániából
kétszer ennyien érkezhetnek, közülük harmincan Dornestiből, azaz
Hadikfalváról.
A „Bukovinai Találkozások”
XXII. Nemzetközi Folklórfesztivál

helyszínei és időpontjai: Lengyelország (Jastrowie, Pila) június 2126., Románia (Campulung Moldovenesc) július 28-31., Magyarország
(Bonyhád) augusztus 6-7., Szlovákia
(Turčianske Teplice) augusztus 2021., Ukrajna (Csernovic) október
8-9.
A szerződés aláírását követően
egy-egy ukrán (a fotón), román,
lengyel,
illetve
Magyarország
képviseletében a csernakeresztúri
hagyományőrző csoport mutatta be
a művelődési központ színpadán a
bukovinai népek téli népszokásait,
majd este székely bálban mulattak a
vendégek.
má-ré

kultúra hagyományait elevenítik
fel középiskolások részvételével.
Fogadj el! - filmklub a másság
elfogadásáról. „Csók, anyu!” - filmklub a családról. Játszma - Játssz
ma! - önismereti klub középiskolásoknak.
Színjátszó tábor - 2011 nyarán két
alkalommal. „Benne élsz…” - tábor az egészséges és környezettudatos életmód kialakításáért, 2011
júliusában. Fogadj el! - bukovinai
székely, roma és német nemzetiségi táncoktatás. Fazekastanonc
képző. „Sző, fon” takácsképző.
Fonó középiskolásoknak. Fabrika - kézműves foglalkozások 10
kistérségi településen. Gongyola
játszóház (fotónkon). Fodros -

ifjúsági- és gyermek táncház. „Lánc,
lánc” - fogyatékkal élő felnőttek
néptánc oktatása. „Hajlik a vessző”
- kézműves foglalkozások fogyatékkal élő felnőtteknek. Életvezetési
tréningek munkanélküliek számára.
Kezedben a sorsod! - életvezetési egyéni tanácsadás regisztrált
álláskeresőknek. Keremaringó tábor
- lovas-kézműves tábor hátrányos
helyzetű gyermekeknek, 2011
augusztusában. Bukovina tábor 2011 augusztusában 2 alkalommal.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg,
és az előzetes számítások szerint
közel négyezer embert vonnak be a
programokba.
mr.
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Völgységi Hírlevél
VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
március havi programja
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2.
Telefon: 74/451-455 Web: http://muvhazbonyhad.ewk.hu

Programjaink egy része a

SZÍNHÁZ

SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK

TÁMOP-3.2.3-09/2 -2011-0007

2011. március 5-én
19 órakor
Michael Parker:

VÁROSI FARSANG

„Kultúrával a közösségekért, közösségekkel a kultúráért”

- A bonyhádi Vörösmarty Mihály ÁMK informális képzési programja
című pályázat támogatásával valósul meg.

MÁRCIUS 15.

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÜNNEPE

Ünnepi programok:
9.00 órakor

KOSZORÚZÁS BORBÉLY JÓZSEF SÍRJÁNÁL
az evangélikus temetőben
9.30 órakor

ÜNNEPI SZENTMISE
A KATOLIKUS TEMPLOMBAN
kb. 10.30 órától

VÁROSI ÜNNEPSÉG
a művelődési központban
Ünnepi beszédet mond:

TÓTH MARIÁN

Tardoskedd polgármestere

A PERCZEL-DÍJ ÉS A
VÖLGYSÉG TALENTUMA DÍJ ÁTADÁSA
„AZ OZORAI PÉLDA”

- emlékműsor a Perczel-bicentenárium tiszteletére Közreműködnek:

a SZLTISZK Perczel Mór Tagintézmény diákjai

Átvonulás a Kálvária-dombra a Rády József Huszárbandérium és a
Városi Zeneiskola népzene tagozatos növendékeinek kíséretével

PERCZEL MÓR SÍRJÁNAK MEGKOSZORÚZÁSA
Emlékező beszédet mond:
a PERCZEL CSALÁD tagja
Közreműködnek:

a Városi Zeneiskola népzene tagozatának növendékei,

valamint
Vastag Viktor, a Vörösmarty Színjátszó Kör tagja (vers)

KIÁLLÍTÁS
2011. március 1-jén
17 órakor

PENGÉK A PYRASTER MŰHELYBŐL

FAZEKAS JÓZSEF

fegyverkovács
munkáiból rendezett kiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja és muzsikál:

Kovács Gábor

A kiállítás március 11-ig tekinthető meg,
hétfőn 11-18 óráig és keddtől péntekig 10-17 óráig,
valamint március 5-én, szombaton 15-17 óráig

2011. március 16-án
17 órakor

SZENTES R. ERIKA
munkáiból
és a dunaújvárosi

MEZŐFÖLD TERMÉSZETFOTÓ EGYESÜLET
fotóiból rendezett kiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja:

Kovács Ferenc

tanár, festőművész, a Bonyhádi Képzőművész Kör vezetője

Közreműködnek:

a Városi Zeneiskola népzene tagozatos növendékei
A kiállítás április 1-jéig tekinthető meg, hétfőn 11-18 óráig
és keddtől péntekig 10-17 óráig.

A SZERELMES NAGYKÖVET
- bohózat két részben -

(Fogi Színház)

Harry Douglas, az USA angliai nagykövete ........................ STRAUB DEZSŐ
Marian, a nagykövet barátnője ............................... GREGOR BERNADETT
Faye, a nagykövet titkárnője............................................ NYERTES ZSUZSA
Debbie, a nagykövet lánya........................................................ SZABÓ ERIKA
Lois Douglas, a nagykövet hitvese ........................................... SÁFÁR ANIKÓ
Perkins, komornyik ........................................................... BÖRÖNDI TAMÁS
Joe, Debbie udvarlója ............................................................ STRAUB PÉTER
South kapitány ..................... BELEZNAY ENDRE/FOGARASSY ANDRÁS
Belépő:
február 28-ig 2.500 Ft
Március 1-jétől az előadás kezdetéig 3.000 Ft

2011. március 10-én
12.45 órakor
A. P. Csehov:

LEÁNYKÉRÉS
- bohózat -

Előadják: Loridon Zsófia, Szabó Zoltán, Franyó Róbert
Háttér: Nyisztor Viktória, Uzorás Kitti, "Szilaj", Belány Viktória

2011. március 22-én
18 órakor
A Sziget Színház bemutatja:

DÉS LÁSZLÓ - GESZTI PÉTER - BÉKÉS PÁL:

A DZSUNGEL KÖNYVE
musical, két részben

Főbb szerepekben:
Maugli ......................................... Mohácsi Márk és Mező Márió
Sír kán ..................................... Pintér Tibor/Hábencius György
Balu ......................................... Bencze Sándor/Kohautek Csaba
Csil ........................................................................... Várfi Sándor
Bagira ................................. Bordás Barbara/Baranyai Orsolya
Akela .............................................................. Hábencius György
Ká ....................................................Felkai Flóra/Szabó Dorottya
Buldeo ................................. Gulyásik Attila/Hábencius György
Túna ................................................................... Békeffy Viktória
Tánckar
Díszlet: Domján Gábor
Rendező: Pintér Tibor
Belépő: 2.000 Ft

2011. március 23-án
18 órakor

"SZÍNHÁZ + AZ EGÉSZ VILÁG..."
Szabó Zoltán előadóestje

(Felvételi anyagok a Színház- és Filmművészeti Egyetemre
készülve és egyéb meglepetések.)
Közreműködnek:

a XXI. Művészeti Műhely tagjai,
Miodragovics Vince "Szilaj", Elmauer József és mások
2011. március 29-én
18 órakor

BEUGRÓ
a XXI. Művészeti Műhely előadásában

2011. március 31-én
18 órakor

G. G. Marquez:

SZERELMES SZÁMVETÉS
EGY ÜLŐ FÉRFI ELŐTT
- monodráma -

Szereplő: Kató

Hajnalka

Zene: Astor Piazzola
Dramaturg-rendező: Franyó Róbert
Arculat: Belány Viktória

2011. március 8-án
Program:
15.00 órakor

GYÜLEKEZŐ ÉS TÉRZENE

a Városháza előtt
Közreműködik: Városi Fúvószenekar

15.30 órakor

JELMEZES FELVONULÁS

(Városháza – Szabadság tér – Városháza)
A felvonulást követően

KÖSZÖNTŐ ÉS FARSANGI MŰSOR
a Városháza előtti téren

A farsangot búcsúztatja:

KÖHLERNÉ KOCH ILONA

a Bonyhádi Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
A műsorban közreműködik:
a Völgység Néptánc Együttes,
a Kränzlein Néptánc Egyesület,
a Városi Zeneiskola népzene tagozatos növendékei,
a Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola diákjai és a
Malom, valamint a Szélkakasos óvoda ovisai
A Városháza előtt teát, forralt bort és fánkot kínálnak a rendezők.

2011. március 13-án
20.30 órakor

TÁNCHÁZ

Muzsikál a Bartina zenekar
Táncházvezető: Nyemcsok Pál
2011. március 25-én
21 órakor

ROCK-BULI
Fellépő zenekarok:

ABS, BUNKER és ARKISZ
HANGVERSENY
2011. március 1-jén
18 órakor

A VÁROSI ZENEISKOLA
TANÁRAINAK KONCERTJE
A belépés díjtalan!
Adományokat elfogadunk a Hangok Világa Alapítvány javára

2011. március 23-án
13 órakor
Prokofjev:

PÉTER ÉS A FARKAS
Előadja:

a Pécsi Szimfonietta
Vezényel: Cser Miklós/Ménesi Gergely
Moderátor: Kircsi László
Mesélő: Sólyom Katalin
AZ IFJÚSÁGI HANGVERSENY-SOROZAT KERETÉBEN

2011. március 30-án
13.30 órakor

VII. TOLNA MEGYEI VONÓS
KAMARAZENEI TALÁLKOZÓ ZÁRÓHANGVERSENYE
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GYERMEKPROGRAM
2011. március 13-án
18 órakor

„FODROS”

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI TÁNCHÁZ

Muzsikál a Bartina zenekar
Táncházvezető: Nyemcsok Pál

ELŐADÁS
2011. március 4-én
18 órakor

EGÉSZSÉGÜNK TITKAI

– AMIT MÉG SOHA NEM MONDTAK EL ÖNNEK!

DR. LENKEI GÁBOR
orvos, író
ELŐADÁSA

HÜLLŐ-ZOO
2011. március 1-6.
9-18 óráig

Belépő: 500 Ft,
gyerek-diák-nyugdíjas: 400 Ft, csoportos: 200 Ft

MOZI
2011. március 3-án, 18 órakor

ZÖLD DARÁZS

magyarul beszélő, amerikai film (119 perc)

2011. március 24-én, 18 órakor

SZERELEM ÉS MÁS
DROGOK

magyarul beszélő, amerikai film (115 perc)

SZAKKÖRÖK, KLUBOK,
MŰVÉSZETI CSOPORTOK,
TANFOLYAMOK MŰKÖDÉSI RENDJE
Néhány csoport munkájához való csatlakozás feltételhez
kötött, ezért kérjük, a programokba újonnan bekapcsolódni
kívánó érdeklődők a részvétel feltételeiről tájékozódjanak a
művelődési központban.
HONISMERETI KÖR
március 13-án 7.30 órakor
Perczel Mór-emléktúra: Ozora – Pákozd – Sukoró - Kömlőd
(Indulás 7.30-kor a Völgységi Múzeum elől)
március 24-én 17 órakor
A legnagyobb bonyhádi adófizetők
– Perczel Mór kortársai (1876-1880)
Előadó: Dr. Szőts Zoltán
UTAZÓK KLUBJA
március 7-én 17 órakor
Kína európai szemmel a sárkány évében
Előadó: Máté Szabolcs
március 21-én 17 órakor
Portugáliában jártam
Előadó: Dr. Faludi Béla
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KLUB (VITA NOVA KLUB)
március 1-jén 17 órakor
Ingyenes gyógyító órák Molnár Andrással
március 23-án 16 órakor
Arcod üzenete

NŐK KLUBJA
március 16-án 14 órakor
Nőnapi összejövetel a Holsten étteremben (Bacsó B. u. 9.)
VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB
március 8-án 14 órakor
Nőnapi ünnepség
március 17-én 15 órakor (14 órakor kóruspróba)
Megemlékezés március 15-ről
március 22-én 15 órakor (14 órakor kóruspróba)
A vitaminok szerepe egészségünk megőrzésében tavasszal

minden csütörtökön 17.30 órakor
FELVIDÉKIEK EGYESÜLETÉNEK ÉNEKKARA
minden szerdán 18 órakor
ANIMATO EGYÜTTES
minden hétfőn és szerdán 14.30 órakor,
valamint kedden és csütörtökön 14.20 órakor
VÖLGYSÉG NÉPTÁNC EGYESÜLET
minden kedden 18 órakor (Helye: Rákóczi u. 74.)
NÉMET NEMZETISÉGI KULTURÁLIS EGYESÜLET

BORBARÁT KÖR
március 7-én 18 órakor
A szőlő növényvédelme
Előadó: Füzi István

minden csütörtökön 15 órakor
DÍSZÍTŐMŰVÉSZ KÖR

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
március 30-án 15 órakor
Koller Mártonné festményeinek megtekintése
a Koller Panzióban

minden hétfőn 16 órakor (Helye: Dózsa Gy. u. 29.)
„SZŐ, FON” - TAKÁCSKÉPZŐ

MADÁRBARÁTOK KÖRE
március 1-jén 18 órakor
A sikeres keltetés titkai – tapasztalatcsere
NAGYANYÁINK KONYHÁJA
március 9-én 17.15 órakor
Székely ételek: Galuska
A foglalkozást vezeti: Bachmann Viktor mesterszakács

minden csütörtökön 15 órakor
SZÖVŐ SZAKKÖR

minden kedden 15.30 órakor (Helye: Vörösmarty M. Általános Iskola)
VARÁZSCERUZA – KÉPZŐMŰVÉSZ KÖR
minden pénteken 15.30 órakor
KRÄNZLEIN NÉPTÁNCEGYESÜLET
minden hétfőn és pénteken 18 órakor
SEVEN CLUB SINGERS
minden szerdán 16 órakor (Helye: Dózsa Gy. u. 29.)
SZÉKELY KÖR KÓRUSA

NAGYANYÁINK PRAKTIKÁI
március 9-én 18 órakor
Fáradtság, koncentrációs zavarok
Mire jó az önmasszírozás?
A foglalkozást vezeti: Halász Józsefné

minden hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 16.30 órakor
XXI. MŰVÉSZETI MŰHELY

DÍSZGALAMB- ÉS KISÁLLAT-TENYÉSZTŐK KLUBJA
március 28-án 18 órakor
Galambok párosítása, egészségügyi problémák megbeszélése

minden hétfőn vagy kedden 16.30 órakor
CSUPA JÁTÉK A SZÍNHÁZ –
VÖRÖSMARTY SZÍNJÁTSZÓ KÖR (ifjúsági csoport)

NYUGDÍJAS KÖZTISZTVISELŐK KLUBJA
március 8-án 17 órakor
Részvétel a művelődési központban szervezett nőnapi
műsoron

minden pénteken 17.45 órakor
MINI SZÍNI KÖR

DYSLEXIÁS GYERMEKEKÉRT TOLNÁBAN EGYESÜLET
március 28-án 17.30 órakor
Családi nevelés
Előadó: Dr. Vekerdy Tamás
(Jegyek 1.000 Ft-os áron válthatók az előadás napján 15 órától a
művelődési központban)
március 16-án (szerdán!) 17 órakor
MÉHÉSZ KLUB
március 10-én és 24-én 16.30 órakor
GASZTRO KLUB
március 1-jén és 29-én 17 órakor
FOLTMOLYOK FOLTVARRÓ KLUB
március 7-én és 28-án 13.15 órakor (Helye: Szociális Otthon)
„LÁNC, LÁNC, ESZTERLÁNC” –

FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELNŐTTEK NÉPTÁNC OKTATÁSA

március 10-én és 24-én 13.15 órakor (Helye: Szociális Otthon)
„HAJLIK A VESSZŐ” –

FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELNŐTTEK KÉZMŰVES OKTATÁSA

március 10-én és 24-én 16 órakor (Helye: Keri Kollégium)
FOGADJ EL! – FILMKLUB (középiskolásoknak)
március 28-án 18 órakor
BÉLYEGGYŰJTŐ SZAKKÖR
március 8-án 16.30 órakor és március 26-án 9 órakor
KALAND KLUB
minden pénteken 16 órakor
„JÁTSZANI IS ENGEDD!” –

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK

minden kedden 9 órakor
KEZEDBEN A SORSOD –

TANÁCSADÁS ÁLLÁSKERESŐKNEK

(Jelentkezni a 20/294-2760-as telefonszámon lehet.)
minden szerdán 9 órakor
TRÉNING ÁLLÁSKERESŐKNEK
minden csütörtökön 17.30 órakor
HASTÁNC
minden csütörtökön 19 órakor
JÓGA
minden hétfőn 18 órakor
VÁROSI FÚVÓSZENEKAR
minden pénteken 18.15 órakor
BONYHÁDI IFJÚSÁGI DALSZÍNHÁZ
minden szerdán 17 órakor
TITTI CORSI DANCE CLUB

minden csütörtökön 16.15 órakor
CSUPA JÁTÉK A SZÍNHÁZ –
VÖRÖSMARTY SZÍNJÁTSZÓ KÖR (gyermekcsoport)

EGYÉB SZERVEZETEK PROGRAMJAI,
VÁSÁROK
március 7-én 9-12 óráig
Az Országos ’56-os Szövetség Tolna Megyei Szervezetének
fogadóórája
március 7-én 10-12 óráig,
március 18-án 8-12 óráig és március 24-én 9-12 óráig
Vegyes aprócikk vásár
március 8-án 17 órakor
Nőnapi műsor
március 8-án 8-12 óráig
Bálás cipővásár
március 9-én 17 órakor
BONI – beiskolázási tájékoztató
március 9-én, 16-án, 23-án és 30-án 8-12 óráig
Magdi turi
március 10-én 8 órakor
A BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola Tagintézmény
március 15-ei ünnepsége
március 11-én 7.30 órakor
A Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola
március 15-ei ünnepsége
március 11-én 9 órakor
A BONI Arany János Egységes Iskola március 15-ei
ünnepsége és Ki mit tud?-ja
március 12-én 20 órakor
Malom óvoda – szülői bál
március 16-án 17 órakor
BONI Arany János Egységes Iskola – szülői gála
március 16-án 14 órakor
A Vakok és Gyengénlátók Egyesületének fogadóórája
március 17-én 17 órakor
A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Ki mit tud?-ja
március 18-án 17 órakor
BONI Széchenyi István Általános Iskola Tagintézmény –
szülői gála
március 18-án 14-18 óráig
Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara
– zöldkönyves továbbképzés
március 19-én 20 órakor
Jótékonysági egészségügyi bál
a Minvasiv Alapítvány/Városi Kórház javára
március 25-én 8-13 óráig
Cipővásár
március 29-én 8-12 óráig
Muskátlivásár
A bonyhádi művelődési központ
a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
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Oktatóterek a múzeumban Művészeti Műhely
A Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének
infrastrukturális erősítése című
TIOP-1.2.2-09/1-es
pályázaton
2010-ben 13 millió Ft-ot nyert a
Völgységi Múzeum fejlesztésére
Bonyhád Város Önkormányzata.
A projekt keretében új oktatótereket alakítanak ki. Dr. Szőts
Zoltán múzeumigazgatótól megtudtuk, hogy az állandó kiállítás
német-, székely-, és zománcgyári
szobáját, a Perczel szobát, és az emeleti előcsarnokot érinti a fejlesztés,
illetve egy számítógépes terem is
kialakításra kerül szerverrel és 3
számítógéppel, internetes hozzáféréssel.
- Az emeleti előcsarnokban projektor, írásvetítő, LCD TV, interaktív tábla, és olyan hangosítás
lesz, amely alkalmassá teszi a helyiséget TV-felvételek készítésére.
Az így létrejövő komplex oktatótér
nemcsak az iskolai oktatásnak,

hanem a siketek és nagyothallók
tréningjeinek is színtere lehet. Az új
oktatóterekben információs pontok
jelennek meg, információs pulttal
és digitális faliképpel. A projektben
szerepel az infokommunikációs és
fizikai akadálymentesítés. Ennek a
tere részben a Perczel szoba, amely a
mozgáskorlátozottak számára is alkalmassá válik a felső szint virtuális
megtekintésére egy körpanorámás
felvétellel.
A vakok és gyengénlátók számára
vezetősínt alakítunk ki, melynek
segítségével a látogató közlekedhet a
múzeumban. A zománcgyári térben
berendezünk egy olyan polcot, amelyen zománcedényeket tapinthatnak
meg, illetve itt az óvodásoknak is
lesz egy „főzősarkuk”. Lesz még egy
aktív információs táblánk a múzeum épülete előtt: egyik oldalán a
város látnivalóival, a másik oldalon
a múzeumi tanösvény völgységi
állomásaival. mr.

Fejlesztések a könyvtárban
A TIOP-1.2.3/09 “e-k@pu a könyvtárban” pályázatnak köszönhetően
8 millió forintot nyert a bonyhádi
Solymár Imre Városi Könyvtár, és
a bátaszéki könyvtár, konzorciumi
formában. Ebből az összegből 4,2
millió Ft jutott a bonyhádi bibliotékának.
- A pályázatnak köszönhetően
többek között 7 új számítógépet, 2 laptopot és egy korszerű
szerver berendezést szereztünk
be - tájékoztat Kult Imréné könyvtárigazgató. - Megvalósítottuk a
vezeték nélküli internet elérést, így
a kölcsönzők laptopokkal is tudják
használni ezentúl az internet adta
lehetőségeket könyvtárunkban. A
pályázati támogatásból vásárol-

tunk még egy speciális könyvszkennert és egy A3-as formátumú
szkennert. Utóbbival újságokat és
nagyobb formátumú dokumentumokat tudunk szkennelni, a
későbbiekben pedig digitalizálni is.
A pályázat egyik sarkalatos pontja
volt az esélyegyenlőség támogatása.
Ezt a célt egy speciális berendezés
(Poet-Compact) vásárlásával tudtuk
megvalósítani.
Ez a berendezés a belehelyezett
dokumentumokat beolvassa és azt
egy természetesnek ható emberi
hanggal felolvassa. Reméljük, hogy
ezekkel a fejlesztésekkel olvasóink is
elégedettek lesznek, hiszen az összes
eszköz már rendelkezésükre áll a
könyvtárban.

Kultúrasarok
A Solymár Imre Városi Könyvtár a következő programokat kínálja márciusban: 3-án 14 órakor Felvidéki mesemondó verseny, 8-án 18 órakor
Nőnapi irodalmi műsor, 24-én 14 órakor pedig Német szépkiejtési verseny.
A Völgységi Múzeum márciusi kínálata: Perczel Emléktúrára várják az
érdeklődőket 13-án, indulás 8 órakor a múzeumtól, a cél Ozora - Pákozd Sukoró - Kömlőd.

Második éve tölt be szerepet
Bonyhád kulturális életében a
XXI. Művészeti Műhely, melynek
vezetője, Franyó Róbert Makón és
Szegeden közel 20 évig foglalkozott színházzal, profi színészekkel. Bonyhádra kerülve 2009 őszén
hirdette meg a művészeti műhelyt.
Elsőként azok a fiatalok csatlakoztak
hozzá, akik végzős gimnazistaként
felvételizni akartak színészképző intézménybe.
- Az én világom általában kevés
szereplős, érzelmileg és technikailag
zsúfolt kamaradarabok, vagy olyan
színpadi helyzetbe emelt irodalmi
szövegek, amelyek ugyanezt a stílust
hordozzák.
Próbálunk jó értelemben populárisak is lenni, ezért csináljuk a
Beugrót havi rendszerességgel,
aztán már könnyebben be lehet
vonzani a nézőket fajsúlyosabb
előadásokra is. William Mastrosimone: A pulóvergyűjtő című
kétszereplős darabját már Pécsett, a
zsibriki drogterápiás otthonban, és a

szekszárdi börtönben is előadtuk. A
Pilinszky Weöresben tangóharmonikával című előadásunk a Magyar
Kultúra Napjára készült, azóta rendhagyó irodalmi órán is bemutattuk.
Márciusban három premierünk is
lesz a bonyhádi művelődési központban.
Ezenkívül készül a kétszereplős
Kövek a zsebben, és Popper Pétertől
A pokol színeit is feldolgozzuk.
Aztán jó lenne még ebben az évben
megcsinálni Harlingtól az Acélmagnóliákat. Különlegességre is készülünk: a Színházi világnap előtt pár
nappal kiválasztanánk 3 völgységi
hírt, középiskolásokkal megszavaztatnánk, hogy melyiket szeretnék színpadon látni, és másnap
reggeltől megírnánk, próbálnánk,
este előadnánk.
A Költészet Napjára egy József
Attila maratont szánunk. Bízunk
abban, hogy a sikerhez a közönség érdeklődése és értő figyelme is
hozzájárul majd.
Máté R.
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Kistérségi rendezvénysátrat vásárolnak
A Völgységi Többcélú Kistérségi
Társulás, valamint annak Fejlesztési Tanácsa is ülésezett februárban.
Utóbbi ülésén javaslat hangzott el a
GVOP 4.3.1. „Kistérségi Elektronikus közigazgatási szolgáltatások
fejlesztése a Pécsváradi, Mohácsi,
Komlói, Bonyhádi kistérségekben”
című projekt során felmerült és a
Pécsváradi TKT. által fizetett költségek megosztására.
Ennek előzménye 2005-ig nyúlik vissza, hiszen akkor egy közös
projekten vett részt a VTKT négy
kistérséggel. A komlói kistérségben
létrehozott szerverszoba üzemeltetési költségeit kell most megfizetni,
mely lehetőséget nyújt a 104 településnek többek között a programon
belüli iktató- és adórendszer központi elérésében.
A völgységi Fejlesztési Tanács úgy
döntött, hogy a 3,5 millió Ft üzemeltetési költséget lakosságszám
arányában fizetik. Ezután az ülésen
Sántha István, a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Bonyhádi Kirendeltség-vezetője adott

tájékoztatást a közfoglalkoztatási
rendszer bevezetésének tapasztalatairól. Többen is hozzászóltak a
témához, hogy a mostani rendszer rosszabb a korábbinál: térségi
szinten kevés embert kaptak, és őket
is 4-6 órás foglalkoztatásban tudják
csak fölvenni a kistelepülések.
A Völgységi Többcélú Kistérségi
Társulás ülésén a SZOCEG Nonprofit Kft-vel kötendő szociális
ellátási szerződés is napirenden
szerepelt. A cég igazgatója, Kocsis
József tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy egy új ellátási formát szeretnének elindítani Bonyhádon: idősek
otthonát működtetnének, kistérségi
szinten.
A tanács támogatja a feladatellátás
megkezdését. A jogszabályi háttér értelmében az önkormányzati
választást követően 6 hónapon belül
felül kell vizsgálni a társulás alapdokumentumait, így az ülésen módosították a társulás illetve a munkaszervezet SZMSZ-ét. A Solymár
Imre Városi Könyvtár igazgatója,
Kult Imréné tájékoztatást adott a

2011. évi mozgókönyvtári normatíva
felosztásáról. Az önkormányzatok
idén is 1-1 millió Ft-ot kapnak a
könyvtári szolgáltatói feladatokra,
ennek a 48 %-a kerül visszautalásra
a városi könyvtár részére, hisz ők
végzik az állományfejlesztést minden településen, illetve működtetik
a Corvina rendszert.
Napirendre került a Völgységi
Többcélú Kistérségi Társulás 2011.
évi költségvetésének elfogadása is.
A korábbi évekhez hasonlóan a társulás fő központi mozgatórugója
az állami normatíva, amelyet éves
szinten a vállalt feladatok után
hívnak le, ez közel 200 millió Ft.
Pluszban épült be az idei költségvetésbe egy kistérségi rendezvénysátor
vásárlása, és a Völgységi Hírlevél
szerkesztésének és előállításának a
költségei.
A 2011. évi munkatervet - és ennek keretében a völgységi rendezvénynaptárt is - elfogadta a
tanács, eszerint kéthavonta tartják
üléseiket.
má-ré

Pályázat rendezvények támogatására
A Völgységi Többcélú Kistérségi
Társulás pályázatot hirdet völgységi
települések oktatási, közművelődési
rendezvényeinek támogatására. A
rendelkezésre álló keretösszeg 2
millió Ft.
A pályázat célja a több települést
érintő színvonalas rendezvények
támogatása, melyek helyi kezdeményezésre és széles körű partnerségre
építve hozzájárulnak a közösségi
élet fejlesztéséhez.
Pályázatot adhatnak be a minimum egy éve bíróságilag bejegyzett
civil szervezetek. A megjelölt rendezvény 2011. május 1. és 2011.
december 31. között kell megvalósuljon. Mellékletként csatolandó az
önkormányzat támogató nyilatkozata.
Pályázatonként maximum 100
ezer Ft igényelhető. A szükséges
formanyomtatvány átvehető Bonyhádon a Kistérségi Irodában, a helyi
Polgármesteri Hivatalokban, illetve
letölthető a www.volgysegikisterseg.hu oldalról. A pályázatot

Érmes borok
Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a szerbiai Temerinben a
Nemzetközi Borversenyt és Borkóstolót.
A rendezvényen évről évre megméretik boraikat a völgységi gazdák
is, köztük a Nagymányoki Szőlő és
Bortermelők Baráti Köre Egyesület
tagjai. A 19 nemzetközi bíráló csoportból érkező szakemberek értékelték a helyi és a külföldi gazdák
által benevezett 552 mintát.
A
Nagymányoki
Borbaráti
Egyesületet idén 9 borász képviselte,
szép eredménnyel: Beke Zoltán 1
nagyarany, 3 arany-, 1 ezüstérem,
Hoffmann Antal 2 arany-, 1 ezüst-,
1 bronzérem, Stangliczky Ottó 1
arany-, 1 ezüst-, 2 bronzérem, Gölcz
András 1 aranyérem, Reiser Ferenc 2 ezüstérem, Mózsik András
1 ezüst-, 2 bronzérem, Balázs Sándor 1 bronzérem, 1 oklevél, Szabó
Lászlóné 1 bronzérem, 1 oklevél,
Márkus Jánosné 1 oklevél tulajdonosa lett.

Olvasókirály
Idén is megválasztották a Solymár
Imre Városi Könyvtár Olvasókirályát. A verseny 2010. január 22-től
december 21-ig tartott. A felső
tagozatosoknál Jakab Richárd nyerte el a koronát 45, az alsósoknál
pedig Himpl Martin 27 könyv
elolvasásával. A hercegnői címet 22
könyvvel Trucza Nóra érdemelte ki,
hercegi címet kapott a 18 könyvet
elolvasó Brettner Dávid, és a 17
könyvet elolvasó Deér Dániel.

Disznótoros
Závodon
egy példányban kell benyújtani a
rendezvény szervezéséért felelős
személy eredeti aláírásával személyesen, vagy ajánlott küldeményként
(Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás 7150 Bonyhád, Szabadság tér

1.). A borítékra írják rá: Pályázat
rendezvény támogatására. A beadási határidő 2011. április 15. 12 óra. A
pályázatokat a Völgységi Többcélú
Kistérségi Társulás Oktatási és Kulturális Bizottsága bírálja el.

A közelmúltban két rendezvényt is
kínáltak a závodiaknak. A székely és
sváb hagyományőrző disznóvágás,
és a disznótoros vacsora idén is sok
érdeklődőt vonzott. A Doni-áttörés
68. évfordulóján szervezett megemlékezésen pedig Tálosi Zoltán és
Borbandi György tartott előadást a
településen.
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Hetvenedik önálló kiállítására készül Kovács Ferenc
- Idén több kiállítása is lesz 75.
születésnapja alkalmából. Mely
városokban lesznek láthatók a képei?
- A legfontosabb kiállítás lesz
a bonyhádi, hiszen tavaly és
tavalyelőtt ezért nem állítottam ki,
mert egy bonyhádi kiállítással akarom ünnepelni a 75. születésnapomat. Ez a kiállítás április 5-én nyílik. Ezt követően májusban Baján,
októberben Tolnán és talán Budapesten is láthatók lesznek a képeim.
- Gyerekként mindenki szívesen
rajzol. Ön mikortól érezte biztosan,
hogy egész életét végigkíséri majd a
festészet?
- Gyerekkoromban nagyon sokat
rajzoltam. Édesanyám - aki nagyon
ügyes asszony volt, tőle örököltem
a kézügyességem - vett nekem egy
gombfestéket, meg egy rajzfüzetet,
mikor ötödikes voltam, és én egy
hét alatt telefestettem. Mindenféle
„szakmai tájékoztatás” nélkül. Az
akkori tanítóm nem sokat értett a
szakmai részéhez. Kérdeztem tőle,
hogy a gombfesték mellé helyezett
tubus micsoda, ő azt felelte, hogy
ragasztó - ez azonban fehér tempera volt. Később azért is mentem
tanítóképzőbe, mert ott volt rajz.
- Milyen technikával, eszközökkel
készíti legszívesebben a képeit?
- Az akvarell gyerekkorom óta
a kedvenc anyagom, nagyon
sokat dolgozom vele, azt hiszem
nagyképűség nélkül mondhatom,
hogy kevesen tudnak így akvarellezni. Ezenkívül pasztellel, olajjal és
akrilfestékkel is dolgozom.
- Tolna megye vezető-szakfelügyelőjeként, szaktanácsadójaként
dolgozott és mindig nagy hangsúlyt
fektetett a tehetséggondozásra, a
művészetpedagógiai munkára. Hogy
tudta összeegyeztetni mindezt az
alkotói tevékenységgel?
- Tanárként egy rajzóra, vagy
rajzszakkör megtervezése és megtartása is éppúgy alkotás, mint
egy kép megfestése. A foglalkozás
végén mindig ott az eredmény, hogy
mit alkotott a tanár a gyerekeken
keresztül. A tanári állás mellett, 30
éven keresztül voltam Tolna megye
vezető-szakfelügyelője. Kedveltem
ezt a munkát, mert tudtam segíteni
a kollégáimat. Heti 4 óra volt a

kötelező óraszámom, két napot
itthon voltam, a többi napon iskolákat látogattam. Ezzel viszonylag
kötetlen lett a munkaidőm, sőt több
lehetőségem volt kitekinteni. Minden évben volt lehetőség az ország
különböző pontjain találkozni a rajz
szakfelügyelőknek, ekkor bejártuk
a környék néprajzi, népművészeti
és művészeti érdekességeit. Nagyon
sok tanfolyamot, tanulmányutat is
szerveztem a rajzos kollégáimnak.
Mindig mondom a tanítványaimnak is, hogy fontos elmenni a kiállításokra, fontos megnézni, hogy más
mit csinál, hogy csinálja, mert ez is
sokat segít a fejlődésben. Volt olyan
időszak, amikor egy hónapig nem
festettem, volt olyan, amikor mindennap festettem egy képet. Most
éppen ilyen időszak van...
- Úgy tudom, hogy sok szép helyre
eljutott az ország határain kívül is…
- Engem mindig minden érdekelt, ez magával hozta azt is, hogy
nagyon szeretek utazni. Az utazásaim nagyon sokat jelentettek,
kitekintést nyertem általuk a világra. Láttam, hogy más országokban hogy élnek, hogy viselkednek az emberek, és ez kialakította
bennem az internacionalizmust, és
a toleranciát az emberek felé, ami
hozzásegített a lelki béke megtalálásához.
- 2008 novemberétől 2009 márciusáig a szekszárdi Művészetek
Házában, a Munkácsy Mihály
életművéből
válogatott
képek
kiállításán Feri bácsi volt az egyik
tárlatvezető. Milyen érzés volt nap
mint nap a festőóriás alkotásai
között dolgozni?
Nagy
örömmel
csináltam, mert így gyakorlatilag áttanulmányozhattam a Munkácsyval
kapcsolatos összes szakirodalmat.
Jó érzés volt ezzel huzamosabb ideig
foglalkozni és ezáltal tulajdonképpen megnyerni a nagyközönséget
a képzőművészetnek. Igaz, hogy
fárasztó volt, mert volt olyan nap,
hogy hat csoportnak kellett tárlatvezetést tartani. Érdekes miliője volt
a kiállításnak, bár ha én bármilyen
festményt látok, az nekem mindig
nagyszerű dolog. Mindig azt szoktam mondani, hogy a múzeum

olyan, mint egy templom.
- Ha bármely valaha élt festő
képei közül választhatna egyet, melyik lenne az a festmény?
- Rengeteg ilyen kép van, de ha
mégis egyet meg kell említenem,
az Van Gogh Az auvers-i templom
című festménye. Fiatalkoromban
láttam ezt a képet, egy koragótikus
templomot ábrázol, ami majdnem
összedől, a sötét ég majdnem összenyomja. A későbbiek folyamán tudtam meg, hogy ez egy olyan belső
önarckép volt Van Gogh részéről,

mint mondjuk Csontvárynál a
magányos cédrus.
- Van-e olyan képe, amit soha nem
adna el?
- Igen, például az a régi festményem, amit a padláson találtam meg.
Egy esti tölgyfacsoportot ábrázol,
amit Nagydorogon festettem. De
nem válok meg azoktól a képeimtől
sem, melyek egy-egy korszakom
kiemelkedő alkotásai, és azoktól
sem, melyek jelentős szakmai sikert
eredményeztek számomra.
Varga Zsófia

Háromszoros jubileum
A BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskolai Tagintézménye több jubileumot is ünnepel az aktuális tanévben. 2010-ben lett 105 éves az iskola, mely
55 éve vette fel Vörösmarty Mihály nevét. (Ez utóbbi a számot jelenítették
meg az alsó tagozatosok a fotó kedvéért.) A harmadik évforduló pedig: 25
éve vezették be az intézményben a német nemzetiségi két tanítási nyelvű
oktatást.
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Téli teremtornák krónikája A középmezőnyben zártak
A téli teremszezon bonyhádi
nyitótornájának, a XI. Bobo
Kupának a nagy kérdése az volt,
hogy a Sipos FC csapata be tudjae gyűjteni sorozatban harmadik
tornagyőzelmét, és ezzel együtt
végleg a vándorserleget. Mátéék
a döntőig igen magabiztosan meneteltek, ahol a Krähling József
dirigálta Casino játékosaira várt
a nagy feladat: megállítani a
megállíthatatlannak tűnő címvédőt.
Végül döntőhöz illő drámai
küzdelemben egyetlen góllal a Casino nyert. A torna bronzérmét a
Ferplast szerezte meg.
Az ünnepek között immár XXI.
alkalommal rendezték meg a Garai Ferenc Emlékére kiírt Benga
Kupát. A nagy hagyományokkal rendelkező tornán 10 profi, 12
amatőr és 6 öregfiúk csapat vett
részt. A Cá-Fa Plasztik célja két
kategóriában is a sorozatban harmadik tornagyőzelem volt, de címvédésük „csak” az öregfiúk között
sikerült. Az öregfiúk tornán a Cá-Fa
mögött a torna 90-es éveinek egyik
nagy bajnoka, a Let’s Go végzett,
míg a dobogó harmadik fokát a tavalyi ezüstérmes Budapest Erőmű
kaparintotta meg. Az amatőröknél
a W-Ablak jutott ismét a csúcsra,
miután meglepően simán legyőzte
a döntőben a Ferplastot. A 3. helyet az újonc Hekimat Kft. gyűjtötte
be. A profiknál a torna előtt szinte

mindenki a címvédő Cá-Fa Plasztik
és a Sipos FC versenyfutását várta.
A Bobo FC azonban legyőzte a
csoportmérkőzések során a Cá-Fa
Plasztikot, így már az elődöntőben
összejött az előző évi döntő visszavágója, melyet ismét Simon
„Cápa” Gábor csapata nyert meg.
A döntőben azonban elbukott az
NBI-es játékosokkal is megerősített
címvédő, a Bobo FC Czékmány
Bálint aranygóljával elhódította a
Benga Kupát.
A nagyszerű sportember, Losonci
István emlékére immár 15. alkalommal rendezték meg január elején a
Barátság Kupát. A kétnapos jubileumi tornán - két „elszúrt” kupát
követően - révbe ért a Sipos FC
(képünkön), a gólgazdag döntőben
a Ferplast ellen diadalmaskodtak.
Érdekesség még, hogy a bronzmeccset a Bobo Kupa és a Benga Kupa
győztese játszotta, büntetőpárbajban
a Casino volt a jobb.
A vendéglátó egységek csapatai
számára rendezett hagyományos
Kocsmáros Kupán „megtört a
címvédők átka”, a torna történetében először megvédte címét az előző
év győztese, a Völgység Vendéglő
Bonyhád. Második helyezett a Viktória Söröző Nagymányok, míg a
harmadik a Mariska Presszó Bonyhád lett.
Bölcsföldi Zoltán

Az öt NB III-as Tolna megyei csapat közül az újonc Bonyhád az őszi
első Paks, valamint a 7. helyet elfoglaló Dombóvár után a 7. helyről
várhatja a tavaszi folytatást, ami azt
jelenti, hogy a szűkebb pátriánkat
képviselő
együttesek
közül
megelőzte a 10. Szekszárdot, valamint a 14., szintén újonc Bölcskét.
Ismeretes, hogy nyáron több kulcsjátékos távozott a völgységiektől, s
sopánkodtak is a drukkerek - főleg
az első két elvesztett találkozó után -,
hogy kedvenceik nagy valószínűség
szerint az utolsók között kullognak
majd a tabellán.
Az új edző Kniesz Mátyás, akinek
szakmai felkészültségét, tudását,
pedagógiai érzékét ismerik és elismerik a szurkolók, csapatot gyúrt
és formált az ifjoncokból. A BVLC
a 15 meccsből egyaránt 6-6 alkalommal hagyta el győztesen, illetve
vesztesen a pályát, míg 3 esetben
döntetlenre játszott, így összesen 21
pontot szerzett.
Akadtak olyan összecsapások
is, melyeken nem várt bravúros
győzelmet arattak, mint a több
NBI-es futballistát is felsorakoztató
Siófok és Kaposvár II. ellen. Ugyanakkor előfordultak balszerencsés
betlik is, amikor az ellenfél semmivel sem volt jobb, elég ha a Szekszárddal megvívott megyei rangadót említjük. Pozitívum, hogy komolyabb,
nagy gólarányú kisiklás egyszer fordult elő. Nagyatád - Bonyhád 5-0.
A Bonyhád gólaránya 15-22, és a

bajnoki táblázatot fürkészve megállapítható, hogy adott gólok tekintetében csak a 13. Nagykanizsát és a
15. Komlót előzi meg a társaság.
Bizonyára a vezetők most azon
szorgoskodnak, hogy találjanak
vérbeli gólvágó(ka)t, ami bizonyára
nem lesz könnyű feladat. Összességében a BVLC focistáinak nem
kell szégyenkezniük az őszi produktumuk miatt, hisz a szakemberek
szerint az utóbbi évek legkiegyensúlyozottabb bajnoksága zajlik a
Dráva-csoportban, s ebben a fiatal
Kniesz-legénység stabil középcsapatnak számít. Sőt…
A 3. Balatonlelle és a 4. Nagyatád
csupán 4 ponttal, míg az 5. Kaposvár II. 2 egységnyivel kasszírozott
többet. A Siófok II. ugyancsak 21
pontosként csak jobb gólarányának
köszönhetően áll közvetlenül a
Bonyhád előtt. Egy jó téli felkészüléssel, néhány új fiú leigazolásával
tavasszal még jobb teljesítményre
lehet képes a gárda. Végezetül meg
kívánom jegyezni, hogy a jelenlegi
keret tagjai, ha nem ment úgy a
csapatjáték, akkor azt lelkesedéssel próbálták kompenzálni, amit
a közönség gyakran vastapssal
köszönt meg!
A Bonyhád 15 gólja 8 játékos
nevéhez fűződik: Márk Attila 4,
Márk Krisztián 3, Dobra és Czinkon
2-2, Breno, Fekete, Kovács Patrik
és Sebestyén 1 ízben púpozta ki a
hálót.
Hunyadi István

Negyven éremrabló

Elismerés
Díjazásban részesült a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény az iskolai és
diáksportban kiemelkedő tevékenységet végzett intézmények és felkészítő
nevelőik elismerési ünnepségén. Az alapfokú intézmények országos rangsorában a BONI az előkelő 17. helyen végzett! A Magyar Sport Háza Konferenciatermében megrendezett ünnepségen a BONI képviseletében Steiner
Krisztián főigazgató, valamint Gulyás Péter, Schwarcz Katalin és Völgyi
István testnevelők vették át a díjat.

Bonyhádon rendezték meg az
úszás diákolimpia megyei döntőjét,
187 résztvevővel. A legeredményesebb iskolák között szerepelt a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény
- „A” kategóriában 5 arany, 6 ezüst,
3 bronz, míg a „B” kategóriában 16
arany, 9 ezüst, és 1 bronzérem került
a tarsolyukba. A bonyhádi aranyérmesek: Wurst Bálint 50 gyors, Balogh Vivien 50 gyors és 50 hát, Czárt
Zsófia 50 mell, Egle Bence 100 hát,
Gergely Bence 100 gyors, Lőrincz
Dóra 100 gyors és 100 hát, Szemcsuk Krisztián 100 gyors és 100 mell,
Horák Benjamin 100 hát, Jónás Viktória 100 gyors és 100 hát, Pifkó

Péter 50 mell és 100 hát, Kulcsár
Csenge 50 mell, Gergely Gréta 100
mell, 4x50 m fiú gyorsváltó III.
korcsoport, 4x50 m lány gyorsváltó
III. korcsoport, 4x50 m fiú gyorsváltó IV. korcsoport.
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Rejtvénypályázat
a Zsuzsa Divat
támogatásával!

Decemberi rejtvényünk helyes megfejtése:

Maga az első ember a hegyen,
aki nem kér rumot, hogy felmelegedjen.
A szerencsés nyertes:

Lakatos Gézáné Bonyhádvarasdról

A HÓNAP FOTÓJA

(középen), aki Darabos Orsolyától, a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás
munkaszervezet vezetőjétől, és Udvardi Zsuzsától,
a felajánlótól vette át a nyereményét.
Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését 2011. március 9-ig kérjük postára adni. A Monster Body Shop (Scitec márkabolt) által felajánlott ajándékot
március 11-én sorsoljuk ki.
Beküldési cím: Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás
– 7150 Bonyhád, Szabadság tér 1.
Kérjük, hogy a pályázó adja meg telefonos elérhetőségét is!

“fűtőmű”

Szolgáltató és kereskedelmi Kft.

7150 Bonyhád, Fáy lakótelep 14.
Telefon: 74/450-102, Fax: 74/451-601
www.futomukft.hu , e-mail: info@futomukft.hu

A távhőszolgáltatást 30 éve végezzük Bonyhád
város területén, két ellátási körzetben,15 éve ezen társasági formában.
- Önkormányzati intézmények hőszolgáltatásai-nak folyamatos ellátása
távfelügyelet mellett, a szükséges karbantartási és javítási munkák végzésével.
- Városunk közvilágítás kezelési feladatainak ellátása
- Dísz- és díszítő világítások működtetése.
- Perczel kerti szökőkút üzemeltetésének végzése májustól októberig.

HIBABEJELENTÉS a nap 24 órájában:

Üzenetrögzítős telefon: 74/451-031, Telefon: 74/550-440.

Víz- és csatorna hibabejelentés a nap 24 órájában:
Tel.: 74/451-701, mobil: 20/395-3317
Szennyvíz- és csapadék csatornák tisztítása,
települési folyékony hulladékszállítás:
Tel.: 74/451-634, mobil: 20/395-4333
Piac (helyi kirakodóvásár) fenntartása:
Tel.: 74/451-701, mobil: 20/395-3317
BONYCOM Bonyhádi Közüzemi Kft. 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 4.
Levelezési cím: 7150 Bonyhád, Pf.: 28. Tel.: 74/451-755, Fax: 74/451-330.
E-mail: bonycom@bonycom.hu

