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Lengyeli híd
Vis maior támogatásnak köszönhetően elkészült Lengyelen a
Szabadság köz és az Ady köz hídja.
A beruházás 1,7 millió Ft-ba került.

Klubok
támogatása
Bonyhád Város Önkormányzata
a 2011. évi költségvetési rendeletében 24 millió Ft-ot határozott meg
a sportegyesületek támogatására,
melyből 14 klub részesül. A civil
szervezetek támogatására 4 millió Ftot különítettek el, ebből 56 egyesület
kap.

Tojásírás és locsolkodás váralján
A váraljai Játszóház Óvodában húsvétváró délelőttöt szerveztek április 13-án, melyre a kismányoki óvodásokat is
meghívták. Idén rendeztek először ilyen programot, de mint Pukli Eszter óvodavezetőtől megtudtam, hagyományteremtő
szándékkal. Minden évben más környékbeli óvoda kicsinyeit hívnák meg, hogy minél többen megismerjék a váraljai
húsvéti szokásokat.
A helyi hagyományőrző egyesület képviseletében Rémes Örzse néni és Sohonyai Bözsi néni mutatta be a kicsiknek
a tojásírás váraljai motívumait, és a gyerekek nagy örömmel próbálták ki a tojásmintázást. A másik teremben húsvéti
rajzokat színezhettek az ovisok. A szervezésben, valamint a hagyományos locsolkodós népi gyermekjáték és a körtánc
betanításában Oláh Klára, a gyermek néptánccsoport vezetője segédkezett. Az apróságoknak nagyon tetszett, hogy
maguk is népviseletet ölthettek.
Váralján több húsvéti hagyomány is él, melyeket igyekeznek a lakosok fenntartani. A helyi hagyományőrző egyesület
asszonyai a húsvét előtti napokon esténként közös tojásírásra várták az érdeklődőket a Közösségi Házban. Április
24-re szervezték a hagyományos Tojásvásárt a Magyardombon. Régi szokás, hogy húsvét napján itt találkoznak a
népviseletbe öltözött rokonok, és a keresztszülők 1-1 hímes tojást adnak a gyermekeknek.
M.R.

Bonyhád jövőképe
A Pécsi Tudományegyetem Műszaki
Karának építész hallgatói Bonyhád
városközpontjának öt helyszínére
készítettek fejlesztési-, beépítési
javaslatokat az elmúlt fél évben. Az
elkészült rajzokból, látványtervekből
és makettekből álló kiállítást április 14-én nyitották meg a bonyhádi
Városháza 1. emeletén, és egy hónapig
látogatható.

Tűzoltóverseny
Április 15-én rendezték meg
a kistérségi Széchenyi Ödön
tűzoltóversenyt a BONI Széchenyi
István Általános Iskolában. A 7-8.
osztályosokból álló csapatok először
elméleti feladatokat oldottak meg,
majd az iskola udvarán a föld feletti
tűzcsapról osztott sugár szerelését
mutatták be. A fiúknál a Lánglovagok
(Bonyhád), a lányoknál a Sugárzó
lányok (Paks) győzedelmeskedtek.
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Tizennégy főt alkalmaznak
Mucsfa önkormányzatának 100
%-os tulajdonában van a Mucsfa Kft.
A közelmúltban 75 %-os bértámogatást nyertek a munkaügyi központtól
14 főre, akiket az üzleteikben tudnak
alkalmazni. A Terrakotta üzemben
agyagedényeket gyártanak, ennek
üzlete is van a bonyhádi Tescoban,
ahol eladót tudtak alkalmazni, akárcsak a mucsfai faluboltban. Müller
János polgármester elmondta, hogy
természetesen helyi lakosokat vettek

fel az április 1-től december 31-ig
szóló időszakra.
A lakásvásárlási támogatást
utalványokban kapják meg a helyiek
100, 200, 500 és 1000 Ft-os tételekben, ezt a Mucsfa Kft. boltjában
lehet levásárolni (szeszes ital és
dohányáru nem vehető rajta). Ezzel
az önkormányzat évente fél millió
Ft-ot takarít meg, ami 10% önerő
megtakarítást jelent, mert a lakásfenntartási támogatás 90 %-os.

Értékteremtő
foglalkoztatás

Házi segítségnyújtás fejlesztése
A bonyhádi Gondozási Központ a TÁMOP-5.4.3.-10/2 kódszámú Házi
segítségnyújtás fejlesztése című pályázat keretében 31.664.046 Ft összegű
támogatásban részesült az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával. A projekt 2011. április 1-jén indult és 2012. június
30-án fejeződik be. A projektben olyan személyek vesznek részt, akik legalább
2 éve ápolási díjban részesülnek, a nyugdíjkorhatárt több mint öt év múlva
érik el, és legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. A program
keretében 25 fő vesz részt a 180 órás segédgondozói képzésben.
A képzést sikeresen teljesítők tanúsítványban részesülnek, majd közülük 20
fő 1 éven keresztül napi 4 órás foglalkoztatásban vesz részt a szociális alapszolgáltatások területén működtetett szolgáltatásokban, elsősorban a házi
segítségnyújtás területén. A segédgondozók foglalkoztatásával lehetőség
nyílik a Gondozási Központ által ellátott személyek számának növelésére,
a szolgáltatások kapacitásának bővítésére, elősegítjük az ápolási díjon lévők
újbóli elhelyezkedését a munkaerőpiacon. A program keretein belül olyan
új eszközök is beszerzésre kerülnek, amelyek segítségével megkönnyítjük
az ápolási-gondozási tevékenységeket.
Varga Gyöngyvér

Új elnököt választottak
Március 29-én ülésezett a Bonyhád-Hochheim Baráti Kör. A 2008-ban
újjáélesztett civil szervezet igyekezett az elmúlt időszakban szorosabbra fűzni
a kapcsolatokat a Bonyhád partnertelepülésén működő Hochheim-Bonyhád
Baráti Körrel, de nem érezték sikeresnek működésüket. Így a bonyhádi egyesület elnöke, Jenei Józsefné, és pénztárosuk, Pukli János lemondott tisztségéről.
A tagság Glöckner Évát választotta elnöknek, a pénztárosi feladatokat ezentúl
Arndtné Dávid Gyöngyvér látja el. A bonyhádi szervezet tagjai meghívják a
hochheimieket az augusztus 14-én Bonyhádon megrendezésre kerülő Sommerfestre.
mr.

Január 1-jén elindult a közfoglalkoztatási rendszer, de a 4 órás foglalkoztatást Váralja Önkormányzata nem
tartotta elegendőnek, ezért más megoldást kerestek. Kiírtak egy pályázatot az értékteremtő foglalkoztatásra,
aminél azt kell bizonyítani, hogy a
foglalkoztatott létszám látható módon
értéket teremt. Váralja önkormányzata több tevékenységre is pályázott
ennek a keretében, hisz a munkanélküliek közül sokan szeretnének dolgozni, de vagy azért nem veszik föl,
mert vidéki, vagy azért, mert nincs
meg az adott végzettsége.
Váralján viszonylag magas arányban
vannak a munkanélküliek között a
nők. Tavaly egy TÁMOP pályázat
keretében, a munkaügyi központ
szervezésében többen szövő végzettséget szereztek, és ezt beírták
az értékteremtő pályázatba. Így 5
fővel elindíthattak április 1-jén egy
szövőműhelyt, ahol egyelőre közismertebb termékeket készítenek, de
a későbbiek során próbálnak majd
elmozdulni az egyedi termékek felé,
pl. a hagyományos helyi váraljai

szövést is megtanulnák az asszonyok. Lehet, hogy a későbbiekben
egy nonprofit Kft-t is létrehozna
az önkormányzat. Egyelőre a nagy
szövőszékek és az anyag beszerzése
van soron, miközben már szőnek.
Az értékteremtő pályázat keretében
2 fővel zöldségtermesztő projektet is
indítottak Váralján. Az önkormányzat
földterületén szeretnének majd zöldséget termelni az idősek otthonának
az ellátására, illetve virágpalántákat
a falu közterületeire, és a lakosság
részére értékesítésre.
Az értékteremtő pályázat harmadik
kategóriája a bérkaszálás és bérfuvarozás. Az önkormányzatnak minden évben van egy brigádja, amelyik
áprilistól ősz végéig folyamatosan
kaszálja a közterületeket. Mostantól
szeretnének szolgáltatásokat vállalni
a lakosság részére is, pl. műveletlen
kertek és árkok lekaszálása, amit már
az idősek nem tudnak megművelni. A
pályázat negyedik területe a település
karbantartás, itt a középületek felújítása, állagmegóvása a cél.
-máté-
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A Regionális Fejlesztési
Tanács munkájáról
Filczinger Ágnes (Váralja polgármestere) 2010 augusztusa óta tagja a
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanácsnak, mint a közigazgatási és
igazságügyi miniszter megbízottja.
- A Tanácsban tárcák, a régió
megyéi, megyei jogú városok, kistérségek és minisztériumok képviseltetik
magukat. Én ugyan a közigazgatási és
igazságügyi miniszter képviseletében
veszek részt a Tanácsban, de ugyanakkor egy területi elv is érvényesül, tehát
a bonyhádi kistérséget is képviselem
bizonyos szinten - tájékoztat Filczinger
Ágnes.
- Milyen feladatokat lát el a Regionális Fejlesztési Tanács?
- Többek között kezeli a Regionális Operatív Programok pályázatait.
A 2007-13-ig tartó szakaszt lehet
komplex egységnek nevezni, de a források nagy része sajnos már 2010-ig
elköltésre került. A keretösszegből
megmaradt kb. 20 %, az ehhez
tartozó akciótervet dolgoztuk ki a
közelmúltban, és a pályázati feltételek
meghatározása is folyamatban van.
Nagyjából ugyanazok a jogcímek
várhatók, mint a korábbi évben,
ennek az átdolgozására nem nagyon
van lehetőség az idő rövidsége miatt.
Itt ugye Európai Uniós forrásokról
van szó, és ahhoz hogy teljesen új
jogcímek és konstrukciók kerüljenek
az operatív programba, kb. másfél
éves egyeztetésre lenne szükség a
brüsszeli szakemberekkel.

Néhány Regionális Operatív Programbeli pályázatot már kiírt a Tanács
az elmúlt hónapokban, de április
végén várható további új jogcímek
megnyitása, amire majd pályázhatnak a régió szereplői. A Regionális
Fejlesztési Tanács tovább delegálja
tagjait különböző munkacsoportokba, engem a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)
monitoring bizottságába delegált.
Ennek keretében az oktatási, az egészségügyi és a munkaerőpiaci részvételt
segítő országos pályázatok kiírása és
bonyolítása zajlik.
- A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tagja volt a bonyhádi Potápi Árpád János, aki azzal
indokolta ebbéli tisztéről való
lemondását bő egy évvel ezelőtt, hogy a
bonyhádi kistérség pályázói nem részesülnek kellő mértékben a pályázati támogatásokból. Lát-e változást e téren?
- A 2007-10-ig tartó szakaszban valóban nagyrészben politikai döntések születtek a források
elosztásában, ezért szinte alig tudott
a bonyhádi kistérség forráshoz jutni
a Regionális Operatív Programok
keretéből. Remélhetőleg most azon
fog múlni a döntés, hogy ki tud jobb
pályázatot írni. Mi pedig próbálunk
a feltételrendszereken változtatni
annak érdekében, hogy minél többen
jó eséllyel tudjanak pályázni.
M.R.

Hármas ikrek Györében
A györei Nyisztor Anita - Kelemen István házaspárnak 2011. január 4-én
hármas ikrei születtek.
Hat évig hiába próbálkoztak, aztán Anita hormonkezelése nyomán megfogantak az ikrek. Kamilla 2190, Bogi 1900, Virág 1570 grammal jött a világra.
Mára kialakult egy rendszer a mindennapokban, sokat vannak a friss levegőn
a kicsik. Kamilla nagyon jó baba, Bogi kicsit hasfájós, a kicsi meg figyeli a
testvéreit, és este élénkül fel igazán – mondja Anita, akinek anyukája a szomszédban lakik, és a másik nagymama is györei, így mindketten be tudnak
segíteni a három kislány ellátásában a boldog anyukának és apukának. má-ré

Négy ország képviselői
Nagymányokon

Németországon kívül először tartott konferenciát az IPZ (Institut für
europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit) bonni
szervezete, amely az önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel ismerteti az EU-s pályázatok feltételeit. Németországon kívül elsőként
Nagymányok Városa adott helyet egy
kétnapos nemzetközi konferenciának.
Mányoki László, a NagymányokReichelsheimi baráti társaság egyesületének elnöke, a program szervezője
elmondta, hogy a konferencia első
napján a résztvevők az Európai Unió
„Polgárok Európája” elnevezésű
programjáról hallhattak előadást,
valamint megismerkedhettek a
pályázatok elkészítésével a gyakorlatban.
A második napon az IPZ munkatársa, Katrin Thiem asszony a „Lendületben az Ifjúság” nevű programot ismertette a jelenlévőkkel. Előadásában
kitért arra is, hogy milyen lehetőségek
vannak arra, hogy elősegítsék az aktív
európai polgárságot és ezáltal minél
több testvérvárosi kapcsolat létrejöttét. Helmut Borger, a ReichelsheimNagymányok német-magyar test-

vérvárosi egyesület elnöke megosztotta a tapasztalatait azzal kapcsolatban,
hogy milyen lehetőségek vannak az
ifjúság motivációjára és aktív részvételének előmozdítására a testvérvárosi
kapcsolatok építésében.
A rendezvényen négy ország
képviselői vettek részt, összesen 34en. Németországból a reichelsheimi
testvértelepülésről, a lengyelországi
Jablonka-ról, a romániai Zetelakáról
érkeztek a településvezetők. A négy
ország jelenléte a konferencián nem
volt véletlen. Az „Aktív európai polgárság” Arany Csillag-díját 2008-ban
egy testvérvárosi civil szerveződés
kapta meg, amelynek egy nagymányoki tagja is van. A NagymányokReichelsheim baráti társaság egyesület egy olyan határokon átívelő kulturális projekt részese, amelyben egy
német (Reichelsheim), egy lengyel
(Jablonka) és egy francia város (Dol
de Bretagne) is szerepet vállal már
évek óta. A 2011-es évben a váraljai
ifjúsági tábor ad otthont a nemzetközi kulturális tábornak, melyhez egy ötödik ország, Románia is
kapcsolódik a zetelakai gyerekekkel.
Gölcz Adél

Egyesületek segítenék az állagmegóvást
Az önkormányzati helyiségek hasznosítására vonatkozó szabályokat helyi
rendelet tartalmazza Bonyhádon. A rendelet alapvetően az ellenérték fejében
történő hasznosítást szabályozza, melynek módja az árverésen történő licitálás. Az eredménytelen árverés után üresen maradó ingatlanok hasznosítását
is meg szeretnék oldani. Bonyhádon számos olyan társadalmilag hasznos
tevékenységet végző szervezet működik, melyek igényt tartanának egy helyiségre, de anyagi lehetőségeik korlátozottak. Az önkormányzat képviselőtestülete döntött arról, hogy lehetőséget ad arra, hogy az üres helyiségeket az
eredménytelen árverés után 30 nappal ingyenesen használatba lehessen adni
alapítvány, közalapítvány vagy egyesület részére. A használó gondoskodik a
helyiség karbantartásáról, viseli a rezsiköltségeket, de bérleti díjat nem fizet.
Ezekre tekintettel a szerződést indokolás nélkül, 15 napos határidővel fel
lehet mondani.
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Településfejlesztés Mórágyon
2010 decemberében indult el Mórágyon egy településfejlesztést, közösségszervezést célzó civil kezdeményezés. A művelődési házban havi
rendszerességgel jöttek össze az
érdeklődők és a faluért tenni akaró
emberek, ahol lehetőségük volt kifejteni elképzeléseiket és megismerkedni
a projekttervezés alapjaival. Az április 9-i összejövetel a swot analízisek
megvitatásával és a feladatok ütemezésével telt. A szakmai munka
Fekete Katalin irányításával folyik.
A résztvevők a többszöri találkozás
után a következő célok (projektek)
megvalósításában látják a település
fejlődésének a zálogát:
Klubok létrehozása, az emberek
bevonása a falu kulturális életébe.
Szakkörök szervezése, részvétel a
település rendezvényein. Kapcsolattartás a már működő civil szervezetekkel. A település arculatának
javítása (virágosítás, épületek sváb

jellegének megőrzése, utca névtáblák
kihelyezése). A „tiszta udvar rendes
ház” mozgalom eszméjének a folytatása. Szabadidőközpont és környékének a rendbetétele (szabadtéri színpad, szánkópálya, tó, volt kőbánya,
turista útvonalak). Cél: egészséges
emberek kulturált szabadidő eltöltéséhez szükséges feltételek kialakítása.
Helyi piac és helyi termelés: Piac
kialakítása, ahol a helyileg termelt
áruk cserélnének gazdát. Szabadkapacitások (parlagföldek, álláskeresők,
„agrár” tudás) felhasználásával
megélhetési lehetőség biztosítása
rászorulók részére. Fontos a „piac”,
mint hagyomány és közösségi szintér felelevenítése, ahol bármi gazdát
cserélhet. A kitűzött célok megvalósításának esélyét nagymértékben
növeli, hogy a kezdeményezések
mögé felsorakozott Mórágy Község
Önkormányzata is.

Bátaapátiban történt
Bátaapáti polgármesterasszonyát,
Darabos Józsefnét arra kértük, vegye
sorra, milyen események, fejlesztések
kerültek lebonyolításra az elmúlt
időszakban:
- A Táncsics utcában befejeződött
a házak előtti kapubejárók felújítása, építése. A vis maior pályázaton elnyert összeget az Ady, Deák,
Táncsics és Petőfi utcai partfalak
megerősítésére, építésére fordítjuk,
az Ady utcában már elkezdődtek
a helyreállítási munkálatok. A falu
közterein, utcáin megindult az a közfoglalkoztatási program, amelyben
az emberek hosszabb-rövidebb ideig
tartó foglalkoztatásban vesznek részt,
elsősorban a településünk környezetét szépítve. A közelgő május 1-jét a
Bátaapáti Sport Egyesület szervezi.
A gyerekeket légvárral, arcfestéssel, kézműves foglalkozással és
erdőjáró túrával várják a szervezők.
A felnőttek szurkolhatnak a kispályás labdarugó versenyek és a bajnoki
mérkőzés labdarugóinak. A főzni

vágyók főzőverseny keretében mérhetik össze tudásukat.
Iskolások sikereiről is beszámolhatok. Tizenhetedik alkalommal
hirdetett Országos Mese-, Vers- és
Novellaíró Pályázatot a szombathelyi
Oladi ÁMK. A Mórágyi Általános
Iskola Bátaapáti Tagiskolájának
alsós diákjai évek óta rendszeres
résztvevői a neves eseménynek.
Az idén 6 tanuló ragadott tollat és
küldött be mesét, novellát. Közülük
négyen kaptak meghívót az ünnepélyes díjkiosztóra, és a legjobb
alkotásokat tartalmazó „Megtalált Meseország” című gyermekantológia bemutatójára. Díjazott
lett Dávid Balázs 4. osztályos,
Farkas Levente és Kásler Kinga 3. osztályos tanuló. Schafer Dániel művét
olyan értékesnek találta az írókból
és költőkből álló zsűri, hogy beválogatta a gyűjteményes kötetbe. A tanulók munkáját Tornóczky Gáborné
segítette.

Javult a csapadékvíz
elvezetés
A közelmúltban elkészült Mórágyon
a 2010-ben megkezdett beruházás,
befejeződtek a kül- és belterületi
csapadékvíz rendezési munkálatok – tudtam meg Glöckner Henrik
polgármestertől.
- A Petőfi és a Kossuth utca alsó
szakaszán elkészült az árok mederburkolása, a hidak javítása, és egy
új híd is épült. A beruházáshoz
kapcsolódóan megvalósult a záportározó tó mederkotrása, a zsilipek is napokon belül elkészülnek.
Kismórágyon befejeződött a Heilmann-árok mederkotrása, amire
azért volt szükség, mert 4-5 házat
rendszeresen elöntött a víz. Terveink
között szerepel a Petőfi és a Kossuth utcai árok fölső szakaszának a
rendbetétele, és ha lesz rá pályázati
lehetőség, a Szabadság utcai árkot
is megkotortatjuk. Ezt követően elmondhatnánk, hogy a csapadékvíz
elvezetés megoldott Mórágyon, és
az árvízveszély elhárult. A vízrendezés DDOP-s pályázatból készült,
melynek a teljes összege 96 millió Ft, ehhez csak az önerőt kellett

biztosítanunk. A Heilmann-árkot
meg tudtuk csinálni önerőből, az egy
3 milliós beruházás volt.
- Milyen döntések születtek az
áprilisi képviselő-testületi ülésen?
- Elfogadtuk a civil szervezetek
pénzügyi beszámolóját, a költségvetés
végrehajtásáról szóló rendeletünket,
a következő 4 éves gazdasági programot. Utóbbi magában foglalja az
árkok végleges rendbetételét, és esetlegesen Kismórágyon egy fedett
buszváró létesítését. Már most látszik,
hogy nagyon feszített a költségvetésünk. A tervezett beruházásainkat
pályázati forrásokból szeretnénk
megvalósítani, akkor azonban mínuszos lesz a költségvetés. Az iskolát
jelentősen támogatjuk és továbbra is
meg akarjuk tartani, ezért komoly
áldozatot hozunk, és ez a pénz sajnos
máshol hiányzik. Szeretnénk, ha a
gyönyörű turistaházunk befejezésére lenne pályázati forrás. Burkolási
munkák lennének vissza, a medence
kialakítása, és a berendezés – vagyis
legalább 50 millió Ft hiányzik még.
má-ré
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Életműdíj Katz Sándornak

Pezsdül az élet Grábócon

Az országos tehetségnapon a „Tehetség Szolgálatáért” kitüntetés
életműdíját vehette át Budapesten
dr. Katz Sándor. A bonyhádi Petőfi
Sándor Evangélikus Gimnázium
matematikatanára több évtizede vezet
városi és megyei szakkört általánosés középiskolás tanulók részére. A
Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán működő Erdős Pál
Matematikai Tehetséggondozó Iskola
egyik alapítója, kiemelkedő tanáregyénisége is. Az Arany János Tehetséggondozó Programban szintén
tevékenyen részt vesz: elsőéveseknek
szakanyagot készített, illetve
tudáspróbákat is szervez az AJTP
tanulóinak. Szakértői munkájával
számos szervezet munkáját segíti.
má-ré

Grábócon második nekifutásra
sikerült polgármestert válasszon a lakosság, így január 1-től Takács László
látja el a településvezetői feladatokat.
Azóta megpezsdült valami a faluban.
- Létrehoztuk a Grábócért Egyesületet. Bejegyzett civil szervezet
évtizedek óta nem volt itt, csak a jól
működő nyugdíjas klub tevékenykedik. Az egyesület alapszabályában szerepel: településszépítés,
környezetvédelmi feladatok, rendezvények szervezése, pályázatok
írása – tájékoztat a polgármester.
– A faluszépítéshez kapcsolódik a
közhasznú foglalkoztatás. Február
1-től 2 főt alkalmazunk 4 órában,
április 18-tól újabb 4 főt, és májustól
lesz még egy 6 órásunk. Április első
szombatján hirdettünk egy településtisztasági napot. Ennek keretében (a
183 fős lakosságból) 35-en megtisztítottuk a szeméttől a falut és a 3 kmes bekötőutat. Három teherautónyi
szemetet gyűjtöttünk össze. Újdonság, hogy elkészültek az utcanévtáblák, illetve üdvözlőtáblánk is lesz
a falu elején.
- Új utat is avattak.
- Még az elődöm idejében vis maior
pályázatból építettek egy betonutat az Új soron, ennek most április
közepén volt a műszaki átadása. Ez
egy 5,5 millió Ft-os beruházás, 90
%-át állta a pályázat. A József Attila
utcából Szálka irányába induló földes
út tönkrement, azt leaszfaltoztuk. A
buszfordulónál is megjavítottuk az
utat, a katolikus templom mellé pedig
felállítottunk két padot. Felkértük
Decsi Kiss Jánost, hogy gyártson helyi

Betonoztak Bonyhádvarasdon
A tavalyi nagy felhőszakadások sok kárt tettek Bonyhádvarasdon is, így
többek között elmosták a Táncsics utca útburkolatát. Az önkormányzat vis
maior pályázat keretében 3 millió Ft-os támogatást nyert, ennek köszönhetően
az utca első szakaszát a közelmúltban lebetonozták, a beruházás 5,3 millió Ft
volt. Csaba Józsefné polgármesterasszony azt is elmondta, hogy a temetőben
önkormányzati finanszírozásban elkészült a vízöblítéses wc. A temetői hulladékszállítást a Biokom végzi, az ehhez szükséges konténert szintén önerőből
vásárolta meg az önkormányzat.
-mr.-

Felújítások Závodon
Závod Község Önkormányzata 2008-ban nyújtotta be pályázatát Integrált
Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására. A kérelmet az első körben néhány
pont hiánya miatt nem támogatták, várólistára került az önkormányzat. 2011.
március 22-én érkezett meg a támogatásról szóló határozat, eszerint Závod
önkormányzata bruttó kiadásaira 24.720.558 Ft támogatási összeget állapítottak
meg. A művelődési ház külső és belső felújítására nettó 17.806.020 Ft támogatás jut. A különbözet a felszerelésekre, eszközbeszerzésre és működtetésre
használható. Az idei évben a vis maior támogatásból tervezett feladatot kell
elvégezni, míg az IKSZT pályázat megvalósítását előreláthatólag 2012-ben
tudja megkezdeni az önkormányzat.

Fejleszteni kívánt területek
A Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás Fejlesztési Tanácsa március 31én rendkívüli ülést tartott, melyen a Tolna Megyei Területrendezési terv
módosítását vitatták meg. A jelenlévő polgármesterek elmondhatták a saját
településükön fejleszteni kívánt területeket. A meghívott vendégek közt jelen
volt Patkó Sándor megyei főépítész, és Dr. Laposa József, a Környezetterv Kft.
ügyvezető igazgatója. Tájékoztatták az egybegyűlteket a Megyei terv gyors
módosításának szükségességéről. Közreműködésükkel és kérdéseikkel segítették az ülés zökkenőmentes lebonyolítását. A szóbeli egyeztetésen kívül írásba
foglalt terveket várnak a kistérség 21 településétől, hogy minden kitűzött
cél helyet kapjon a Tolna Megyei egységes Területrendezési Tervben. D.O.

tévéadásokat, készítsen összefoglalót
a képviselő-testületi ülésekről, a falu
rendezvényeiről.
A képviselők meg az alpolgármester
lemondtak a tiszteletdíjukról, és az
én tiszteletdíjam is jóval kevesebb,
mint az elődömé, így nagyobb pénzügyi mozgásterünk van. Vásároltunk
bozótirtót és fűnyírót. Szeretnénk
javítani a faluképen. Sajnos sok olyan
épület van, amelynek a tulajdonosa
nem lakik itt, és nem törődik az épülettel meg a gazosodással. Kiírtunk
egy 500 ezer Ft keretösszegű pályázatot. Kerítés- és homlokzat felújításra
pályázhatnak a gárbóciak. Fejenként
50 ezer Ft nyerhető el, ehhez ugyanennyi önerőt kell még hozzátenni.
Április 30-ig lehet pályázni, május
15-ig elbíráljuk, a munkát pedig
szeptember 15-ig kell elvégezni. Ezt a
pályázatot szeretnénk jövőre is kiírni.
- Milyen tervekről számolhatunk
még be?
- Szeretnénk Grábócot összekötni
Szálkával, ez egy 2,5 km-es út kiépítését jelentené. Aki Szekszárdra jár
dolgozni, nem kéne nagyot kerüljön, és csatlakozhatnánk a szálkai
idegenforgalomhoz. Meg kell oldjuk
a szennyvízkezelést a településen. A
polgármesteri hivatal épülete elég
rossz állapotban van. Az itt lévő
kultúrtermet fel kéne újítani, az orvosi rendelő fala fel van vizesedve,
egy tartófőfal megrepedt, a polgármesteri iroda utca felőli sarka le akar
dőlni, és jelenleg fatüzelésű kályhák
vannak a helyiségekben. Tervekben
tehát nincs hiány.
Máté Réka

Közfoglalkoztatásra pályáznak

A megyei kormányhivatalok munkaügyi szakigazgatási szervei pályázatot
hirdettek a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében, értékteremtő
közfoglalkoztatási program 2011. évi támogatására. A pályázat célja, hogy az
önkormányzatok olyan munkalehetőséget biztosítsanak bérpótló juttatásra
jogosult, illetve hátrányos helyzetű álláskeresők számára, amely bevételt
eredményezhet vagy az önkormányzat költséget takaríthat meg. Országosan
a Munkaerőpiaci Alapban 2,5 milliárd Ft-ot különítettek el erre a célra.
Bonyhád Város Önkormányzata 5 fő foglalkoztatására igényelhet támogatást
a munkabér és járulékai 75%-ának erejéig. A közfoglalkoztatás napi 8 órás
és 9 hónap határozott időtartamú munkaviszony keretében valósulhat meg,
minimálbérért, melynek a költsége 3.983.850 Ft. A pályázaton ennek 75%-ára,
azaz 2.987.890 Ft-ra nyerhető támogatás, a további 25 %-ot, 995.960 Ft-ot
önerőből kell biztosítani. A 2011. évi közfoglalkoztatási programban 17 fő
napi 6 órás, hosszabb időtartamú foglalkoztatására nyílt lehetőség, amely
az önkormányzat és intézményei foglalkoztatási igényét nem fedte le, ezért
indokolt a további 5 fő alkalmazása.
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Völgységi Hírlevél
VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
május havi programja
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2.
Telefon: 74/451-455 Web: http://muvhazbonyhad.ewk.hu
Programjaink egy része a
TÁMOP-3.2.3-09/2 -2011-0007

„Kultúrával a közösségekért, közösségekkel a kultúráért”
- A bonyhádi Vörösmarty Mihály ÁMK informális képzési programja
című pályázat támogatásával valósul meg.

KIÁLLÍTÁS
2011. május 5-én
10 órakor

A VÖRÖSMARTY MIHÁLY
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJÁNAK
BALLAGÁSSAL EGYBEKÖTÖTT
KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓJA
A végzős diákok vizsgaremekeinek kiállítását megnyitja:

Takács József

SZÍNHÁZ

2011. május 7-én
20.30 órakor

G. G. Marquez:

TÁNCHÁZ

SZERELMES SZÁMVETÉS
EGY ÜLŐ FÉRFI ELŐTT
- monodráma Szereplő: Kató

Táncházvezető: Kosnás Árpád

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

Fazekas Mihály:

LÚDAS MATYI
c. művének színpadi változata
Főbb szerepekben:

A kiállítás június 3-ig tekinthető meg,
hétfőn 11-18 óráig és keddtől péntekig 10-17 óráig.

Koreográfiák: Hitter Zsolt és Klamik Aranka
Rendező: Klamik Aranka

HANGVERSENY

A darabot bemutatja a
VÖRÖSMARTY SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Belépő: 400 Ft

JAZZ+SAX
A BONYSAX SZAXOFON KVARTETT
KONCERTJE
Az együttes tagjai:

2011. május 19-én
18 órakor

CSEHOV-EST
a XXI. Művészeti Műhely előadásában
A. P. Csehov:

LEÁNYKÉRÉS

Seleljo Jaroszlav – szopránszaxofon
Jászberényi Tünde – altszaxofon
Szlama Bálint – tenorszaxofon
Eppel Noel – baritonszaxofon

- bohózat Szereplők:
Loridon Zsófia, Szabó Zoltán, Nagy Dániel
Rendező: Franyó Róbert

A belépés díjtalan!
Adományokat elfogadunk
a Hangok Világa Alapítvány javára.

A. P. Csehov:

ELŐADÁS
2011. május 6-án
18 órakor

2011. május 10-én
19.30 órakor

2011. május 18-án
15 órakor

a BONI Bartók Béla AMI népzene tagozatos növendékei
és a Kézműves Szakiskola diákjai

2011. május 30-án
18 órakor

Muzsikál a Bartina zenekar

Hajnalka

Lúdas Matyi ......Ujvári Bors Benedek és Lukács Dániel
Döbrögi ........................................................... Nagy Dániel
Mesélő diákok ................... Frank Tamás és Lőcsei Ákos

Közreműködnek:

SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK

2011. május 12-én
18 órakor

***

MEDVE
- marionett-játék operaparódiával „törtoroszul” -

Belépő: elővételben 1.990 Ft, az előadás napján 2.290 Ft

2011. május 21-én
19 órakor

10 ÉVES
A BONYHÁDI ZENEISKOLA
NÉPZENE TAGOZATA
JUBILEUMI KONCERT
JELENLEGI ÉS VOLT TANÍTVÁNYOK, TANÁROK
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

Marionett-bábok:
Csimma Bence, Uzorás Kitti, Nagy Dániel
"Avatar-vezérlők":
Nyisztor Adrienn, Táibl Eszter, Kató Hajnalka
Dramaturg-rendező: Franyó Róbert
a koncert után

DIÁKSZÍNPADOK BEMUTATÓI
- RENDEZVÉNYSOROZAT -

2011. május 25-én
18 órakor
A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
színjátszó csoportja bemutatja:
Molière:

TUDÓS NŐK
című komédiájának átdolgozott változatát

IDŐTLEN NŐK
címmel
Rendező: Bacskai Eszter

Belépő: 1.700 Ft
Az előadás alkalmával lehetőség nyílik
könyvvásárlásra is, valamint az író dedikálja műveit.

2011. május 31-én
18 órakor

BEUGRÓ
a XXI. Művészeti Műhely előadásában

TÁNCHÁZ
A CSURGÓ ZENEKARRAL
2011. május 24-én
18 órakor
A

SALLY GARDENS
EGYÜTTES
ÍR NÉPZENEI KONCERTJE
Az együttes tagjai:
Ányos Andrea – hegedű
Wiandtné Gál Zsuzsanna – hegedű
Scheidlerné Kis Inez – ír furulyák
Scheidler Géza – bendzsó, gitár
Juhász András – ének, gitár
Jenei József – konga
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Völgységi Hírlevél
FOGADJ EL!-NAP

2011. május 7-én
16 órától
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
SZABADTÉRI SZÍNPADÁN:

FOGADJ EL!-NAP
A Völgységben élő székelyek, romák és németek
tánckultúrájának, hagyományainak és
gasztronómiájának bemutatása színpadi műsor és
ételkóstoló keretében
Közreműködnek:

„Csillagos ég” roma néptánccsoport
Kalocsai Fiúk
Kränzlein Néptáncegyesület
Beavis zenekar
Völgység Néptánc Együttes
Bogyiszlói Banda
GYERMEKPROGRAM

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KLUB (VITA NOVA KLUB)
május 3-án 17 órakor
Ingyenes gyógyító órák Molnár Andrással
május 25-én 16 órakor
Arcod üzenete III.
NŐK KLUBJA
május 5-én 16 órakor
Részvétel a bukovinai székelyek hazatelepítésének
70. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján
a Völgységi Múzeumban
VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB
május 3-án 15 órakor (14 órakor kóruspróba)
Pünkösd története
május 17-én 15 órakor (14 órakor kóruspróba)
Készülődés a szigetvári kirándulásra
május 22-én 7 órakor
Kirándulás Szigetvárra a Dél-dunántúli Fürdőfesztiválra
(Indulás 7 órakor a Malom óvoda elől)
május 31-én 15 órakor
Nyári programok megtervezése
BORBARÁT KÖR
május 2-án 18 órakor
A szőlő fitotechnikai munkálatai
Előadó: Ónodi Szabolcs
NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
május 25-én
Kirándulás: az ozorai vár megtekintése

2011. május 7-én
18 órakor

„FODROS”
GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI TÁNCHÁZ

Muzsikál a Bartina zenekar
Táncházvezető: Kosnás Árpád

JUBILEUM
2011. május 20-án
16 órakor

50 ÉVES
A BONI ARANY JÁNOS
EGYSÉGES ISKOLA
- JUBILEUMI GÁLAMŰSOR -

DYSLEXIÁS GYERMEKEKÉRT TOLNÁBAN EGYESÜLET
május 11-én 16.30 órakor
Hogyan kérjük számon a tanulási zavarokkal küzdő
gyermeket?
Előadó: Király Gabriella,
a paksi Pedagógiai Szakszolgálat vezetője
MADÁRBARÁTOK KÖRE
május 3-án 18 órakor
A költési időszak problémáinak megbeszélése

2011. május 12-én, 18 órakor

ELHAJLÁSI ENGEDÉLY
magyarul beszélő,
amerikai vígjáték (105 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
május 12-én 17 órakor
Rippl-Rónai József (1861-1910)
Előadó: Lovas Csilla irodalomtörténész, muzeológus
május 26-án 17 órakor
A lírikus és tudós: Berzsenyi Dániel (1776-1836)
Előadó: Csehák János
UTAZÓK KLUBJA
május 9-én 17 órakor
A bukovinai hucul népcsoport
Előadó: Máté Réka
május 18-án 8 órakor
A klub 70. kirándulása: Várak, kastélyok és arborétumok
(Várpalota, Nádasladány, Dég, Enying)
(Indulás 8 órakor a Malom óvoda elől)

minden pénteken 13 órakor
TRÉNING ÁLLÁSKERESŐKNEK
minden csütörtökön 9 órakor
CORELLI KAMARAZENEKAR
minden csütörtökön 17.30 órakor
HASTÁNC
minden csütörtökön 19 órakor
JÓGA
minden pénteken 18.15 órakor
BONYHÁDI IFJÚSÁGI DALSZÍNHÁZ
minden szerdán 18 órakor
TITTI CORSI DANCE CLUB
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
minden csütörtökön 15 órakor
DÍSZÍTŐMŰVÉSZ KÖR
minden csütörtökön 15 órakor
SZÖVŐ SZAKKÖR
minden hétfőn 16 órakor (Helye: Dózsa Gy. u. 29.)
„SZŐ, FON” – TAKÁCSKÉPZŐ
minden kedden 15.30 órakor (Helye: Vörösmarty M. Általános Iskola)
VARÁZSCERUZA – KÉPZŐMŰVÉSZ KÖR

NAGYANYÁINK PRAKTIKÁI
május 18-án 18 órakor
Sportsérülések
Mire jó a méhviasz?
A foglalkozást vezeti: Halász Józsefné

minden szerdán 16 órakor (Helye: Dózsa Gy. u. 29.)
SZÉKELY KÖR KÓRUSA

2011. május 26-án, 18 órakor

HOPP

(Jelentkezni a 20/294-2760-as telefonszámon lehet.)

minden pénteken 15.30 órakor
KRÄNZLEIN NÉPTÁNCEGYESÜLET

NYUGDÍJAS KÖZTISZTVISELŐK KLUBJA
május 18-án 10 órakor
Grillezés az Ifjúsági parkban
(A részletekről tájékoztató levelet küldünk.)

magyarul beszélő,
amerikai vígjáték (101 perc)

TANÁCSADÁS ÁLLÁSKERESŐKNEK

NAGYANYÁINK KONYHÁJA
május 18-án 17.15 órakor
Székely ételek: Csorba leves
A foglalkozást vezeti: Bachmann Viktor mesterszakács

DÍSZGALAMB- ÉS KISÁLLAT-TENYÉSZTŐK KLUBJA
május 2-án 18 órakor
Tenyésztési kérdések megbeszélése
május 30-án 18 órakor
Fiókaneveléssel kapcsolatos problémák

MOZI

minden kedden 16.30 órakor
KEZEDBEN A SORSOD –

május 9-én 17 órakor
MÉHÉSZ KLUB
május 5-én és 19-én 16.30 órakor
GASZTRO KLUB
május 10-én és 24-én 17 órakor
FOLTMOLYOK FOLTVARRÓ KLUB
május 9-én és 23-án 13.15 órakor (Helye: Szociális Otthon)
„LÁNC, LÁNC, ESZTERLÁNC” –
FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELNŐTTEK NÉPTÁNC OKTATÁSA

május 5-én és 19-én 13.15 órakor (Helye: Szociális Otthon)
„HAJLIK A VESSZŐ” –

minden hétfőn és pénteken 18 órakor
SEVEN CLUB SINGERS

minden hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 16.30 órakor
XXI. MŰVÉSZETI MŰHELY
minden csütörtökön 16.15 órakor
CSUPA JÁTÉK A SZÍNHÁZ –
VÖRÖSMARTY SZÍNJÁTSZÓ KÖR (gyermekcsoport)
minden hétfőn vagy kedden 16.30 órakor
CSUPA JÁTÉK A SZÍNHÁZ –
VÖRÖSMARTY SZÍNJÁTSZÓ KÖR (ifjúsági csoport)
minden pénteken 17.45 órakor
MINI SZÍNI KÖR

EGYÉB SZERVEZETEK PROGRAMJAI,
VÁSÁROK
május 2-án 9-12 óráig
Az Országos ’56-os Szövetség Tolna Megyei
Szervezetének fogadóórája
május 4-én, 11-én és 25-én 8-12 óráig

Magdi turi
május 9-én 14 órakor

Vakok és Gyengénlátók Egyesülete
május 10-én 8-12 óráig

Bálás cipővásár

FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELNŐTTEK KÉZMŰVES OKTATÁSA

május 13-án 8-12 óráig

május 5-én, 12-én és 19-én 16 órakor (Helye: Keri Kollégium)
FOGADJ EL! – FILMKLUB KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

május 17-én és 18-án 9-16 óráig

május 9-én 14 órakor és május 10-én 7.40 órakor
NE LÉGY BIRKA! –
KÖRNYEZETVÉDELMI KÉPZÉS KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

május 30-án 18 órakor
BÉLYEGGYŰJTŐ SZAKKÖR
május 3-án és 17-én 16.30 órakor
KALAND KLUB
minden pénteken 16 órakor
„JÁTSZANI IS ENGEDD!” –
KOMPETENCIAFEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK

Bababörze
Véradás
május 19-én 9-15 óráig

Vegyes aprócikk vásár
május 25-én 14 órakor

A Mozgássérültek Egyesületének közgyűlése
május 26-án 16 órakor

A Szélkakasos óvoda évzárója
A bonyhádi művelődési központ
a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
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Gyermeknapi buli Bátaapátiban
A Bátaapáti „Jóbarát” Egyesület
2007 szeptemberében alakult 19 fővel,
mely létszám a mai napra 29 főre
nőtt a vezetőség nagy örömére. Az
egyesület célja a Bátaapátiban élők
összefogása, a gyermekek baráti
kapcsolatok kialakítására nevelése,
védelme.
Május 28-án, szombaton negyedik
alkalommal rendezik meg a Gyermeknapi bulit. A rendezvény célja,
hogy minden résztvevő gyermeket
és szülőt tájékoztassanak a nyári
szünetben előforduló baleset- és
más veszélyekről, hogy ezeket
hogyan tudják megelőzni és elkerülni.

A rendezvény 13.30 órakor kezdődik,
előadásokkal és játékos feladatlapok
kitöltésével. Meghívott előadók
lesznek a rendőrség, a tűzoltóság és
a vízi rendészet szakemberei.
Cél az is, hogy a községben és a
környező településeken élő családok gondtalan együttszórakozását
biztosítsák egy délután erejéig, ezért
kiegészítő programokat is szerveznek:
habparti, arcfestés, kézműves foglalkozások, illetve a szórakoztatásról a helyi néptánc egyesület és az
Operettvoices társulat két tagja
gondoskodik. A napot karaokeval és
tábortűzzel zárják.

Sikeres Leánykérés
A bonyhádi XXI. Művészeti Műhely fiataljai több szakmai elismerést is
begyűjtöttek az elmúlt hetekben. William Mastrosimone: A pulóvergyűjtő
című kétszemélyes egyfelvonásosát április 1-jén Ajkán mutatta be Táibl Eszter
és Szabó Zoltán, az Országos Diákszínjátszó Egyesület regionális találkozóján.
A zsűri arany minősítéssel honorálta a két középiskolás előadását, akik ezzel
elnyerték a bemutatkozás jogát az országos döntőben. Ott a mintegy 300
szereplő közül tízen kaptak különdíjat színészi munkájukért, köztük Táibl
Eszter és Szabó Zoltán.
A XXI. Művészeti Műhely egy másik előadását, Csehov: Leánykérés című
bohózatát meghívták a kaposvári III. Csokonai Diákszínházi Találkozóra.
A három szereplő - Loridon Zsófia, Szabó Zoltán, Nagy Dániel - remekül
teljesített, elnyerték a fesztivál első díját. Ezenkívül Nagy Dánielt választották a fesztivál legjobb férfi színészének, Loridon Zsófia pedig a legjobb női
alakításért járó díjat hozhatta haza.
má-ré

Német szépkiejtési verseny
Német szépkiejtési versenyt rendeztek a Solymár Imre Városi Könyvtárban,
melyre Cikóról, Tevelről és a három bonyhádi iskolából jelentkeztek diákok,
összesen 42-en. Az első fordulóban a gyerekek a magukkal hozott szöveget
olvasták fel, míg a másodikban a 10 bejutott diák olvasta fel az addig számukra
ismeretlen szöveget. Végeredmény: 1. Ambrusz Előd (Tevel), 2. Tímer Soma
(BONI Vörösmarty), 3. Páli Antónia (BONI Széchenyi). Különdíjasok: Werstroh Julián, László Szabolcs, Csiszer Bence (mindhárman BONI Vörösmarty),
Suhajda Dominika, Krachun Kinga (mindketten Cikó).

A kistérség rendezvényei
Májusban a következő rendezvényekre várják a szervezők az
érdeklődőket a Völgység településein:
• 1-jén Anyák napja a závodi Váradi
Antal Civilházban, a lengyeli Faluházban és a bonyhádvarasdi művelődési
házban, Majális a bonyhádvarasdi
futballpályán,
• 2-án Városi Anyák napi műsor a
nagymányoki általános iskolában,
• 5-én 16 órakor kiállítás-megnyitó
a bukovinai székelyek hazatelepítésének 70. évfordulóján a Völgységi
Múzeumban,
• 10-én 18 órakor a cigányság
irodalmáról és kultúrájáról a Solymár
Imre Városi Könyvtárban,
• 13-án Vox Humana koncert a
nagymányoki ÁMK-ban, és Idősek
napja a závodi Váradi Antal Civilházban,

• 18-án 16 órakor az V. Völgységi
Konferencia könyvbemutatója a
Völgységi Múzeumban,
• 28-án osztálytalálkozók a bonyhádi Arany János iskola 50 éves jubileumán,
• 29-én Gyermeknap a nagymányoki sportcsarnokban, valamint a závodi
Váradi Antal Civilházban.
Május 28-án nagyszabású Gyermeknapot rendeznek a lengyeli Faluház
udvarán. E program keretében az
egészséges életmód és egészséges
ételek bemutatása is szerepel, melyre
250 ezer Ft támogatást nyert pályázaton az önkormányzat. A gyerekeket
14 órától sorversenyek, ugrálóvár,
rendőrségi- és tűzoltó bemutató
várja, illetve az érdeklődők védőnői
előadást hallgathatnak a dohányzás
megelőzéséről.

Új szakrendelések lesznek
A Bonyhád Városi Kórház és
Rendelőintézet a TIOP 2.1.3. pályázati projektet sikeresen befejezte,
a felújított intézményt szeptember 30án felavatták. A pályázati támogatási
szerződésben szerepeltek azok a plusz
kapacitások, gyógyítási formák, amelyeket a projekt lezárását követően
kifizetne az OEP. Ezeket a plusz kapacitásokat azonban a mai napig nem
kapta meg az intézmény – mondta
el dr. Barcza Zsolt igazgató-főorvos.
- A szükséges ÁNTSZ engedélyeket 2011. január 1-től kaptuk meg a
következőkre: a járóbeteg szakellátásban jelentős szakorvosi és nem szakorvosi óraszámbővítés, az egynapos
sebészetben évi 50 HBCS pont (ez azt
jelenti, hogy havi 630 ezer Ft-nyival
többet kifizetnek, és annyival többet
tudunk operálni), otthoni szakápolás keretében a dolgozóink kijárnak
házhoz. A legfontosabbra, a nappali kórház és kúraszerű ellátásokra
nem kaptunk még lehetőséget. Ez
azt jelentené, hogy a beteg bejön
a kórházba infúzióra, és a kezelés
után 1-2 órával hazamegy. Ez a két
tevékenység önmagában kb. havi 5
millió Ft pluszt jelentene számunkra,
de hiába van meg erre is az ÁNTSZ
engedélyünk. A biztosítóval még nem
tudtunk erre a című tevékenységre
szerződést kötni, mert új szakmai
kollégiumi rendszert alakítottak ki, és

nincs meghatározva ennek az egészségügyi tevékenységnek a szakmai
tartalma. Ezt felháborítónak tartom.
A járóbeteg szakellátás plusz tételeire szintén január 1-től van
működési engedélyünk, de azt is csak
március 1-től tudtuk érvényesíteni. Ez
súlyos veszteségeket jelent havonta,
arról nem beszélve, hogy 110 millió
Ft adósságunk van, és abban bíztunk,
hogy ebben az évben eljutunk odáig,
hogy a havi bevételünk több lesz,
mint a havi kiadásunk. Ha megkaptuk
volna már tavaly az intézményünknek
a szerződés szerint járó pluszokat,
akkor már tudtunk volna adósságot
is csökkenteni.
- A járóbeteg szakellátásban várható
új szakrendelés is?
- Április végétől lesz urológiai
szakrendelésünk keddenként 8-14
óráig, és májusban indul a gyermek
tüdőgyógyászat, kéthetente szerdán
6 órában. Jó hír még, hogy az egészségügyi bál közel 900 ezer Ft bevételt hozott. Szeretnénk ezt a pénzt
a régi szülészet és a belgyógyászati
osztály keleti oldalának a külső tatarozására fordítani. Illetve Potápi
polgármester úr a tajvani diplomáciai kirendeltségtől egy jelentősebb
összeget szerez a kórháznak, amiből
a belgyógyászati osztály keleti oldali
nyílászáróit fogjuk kicserélni.
Máté Réka
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Elsősegélynyújtásból
versenyeztek

Megfújták
a vándorserleget

A Magyar Vöröskereszt az idei évben is meghirdette elsősegélynyújtó
versenyét. Az április 7-i bonyhádi
megmérettetésen nyolc csapat vett
részt. Az ötfős csapatokra öt állomás
várt, az egyiken szóbeli elméleti, ahol
Vöröskeresztes és elsősegélynyújtással
kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni, a másik négy állomáson gyakorlati feladatokat oldottak meg a
fiatalok.
Az általános iskolák kategóriájában
az aparhanti diákok nyertek,
megelőzve a BONI Arany János

A bonyhádi Bartók Béla Zeneiskola fafúvós növendékei két versenyen
is eredményesen szerepeltek. Tamásiban a Tolna Megyei Zeneiskolák és
Művészeti Iskolák V. Fúvós Kamarazenei Fesztiválján a legsikeresebb csapatként elnyerték a vándorserleget. A klarinét kvintett első, a szaxofon kvartett
harmadik helyen végzett. Ezenkívül Wiandt Zsófia és Kajtár Tamás a legjobb
fúvósnak járó különdíjat is kiérdemelte, Seleljo Jaroszlav felkészítő tanár pedig
szintén különdíjat vehetett át.
A Kaposváron megrendezett Csupor László IV. Dél-Dunántúli Regionális
Fafúvós Versenyen Seleljo Jaroszlav négy tanítványa vett részt: Bárdi Laura
és Pókai Eszter második, László Tamás és Kajtár Tamás pedig első helyezést
szerzett. Ezenkívül László Tamás teljesítményét nívódíjjal is elismerték.
má-ré

Egységes Iskola és a teveli általános iskola gárdáját. A középiskolások mezőnyében a TISZK
Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskolai Tagintézmény együttese győzedelmeskedett, második
lett a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, harmadik
pedig a lengyeli Apponyi Sándor
Mezőgazdasági Szakképző Iskola.
A kategóriánkénti első helyezettek
jutottak tovább a megyei fordulóba.
M.R.

Táblák a temetőkben
Tájékoztató táblák kerülnek elhelyezésre a bonyhádi katolikus-, evangélikus-,
illetve a majosi temetőnél az alábbi szolgáltatásokat végzőkről: temetkezési
vállalkozók, sírkőkészítők, virágkötők, koszorúkészítők. A Bonycom Kft. kéri,
akik igénylik, hogy a tájékoztató táblán névvel, címmel és telefonszámmal
megjelenjenek, jelezzék ezt legkésőbb május 20-ig személyesen a Bonyhád,
Mikes u. 3. szám alatt, vagy írásban a 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 4. levélcímen. A fenti időpont után jelentkezőket már nem tudják megjeleníteni a
tájékoztató táblán.

Papírgyűjtés és fásítás
A Föld Napjához kapcsolódóan ÖKO-hetet rendeztek a BONI Vörösmarty
Mihály Általános Iskolában. A 4. osztályosok projekttanításon vettek részt,
de mint Kovács Andreától, a Környezeti Munkacsoport vezetőjétől megtudtam, fontosnak tartják az iskola valamennyi tanulójának a bevonását a
környezetvédelmi tevékenységekbe. Papírgyűjtési akcióval indult a projekt,
melyben nagy segítséget nyújtottak a szülők.
Az ÖKO-hét keretében folytatták a tavaly megkezdett iskolakert kialakítását,
a fásítást, a sziklakert építését. A projekthét keretében 5 nagy témakörrel foglalkoztak a diákok: levegő-, talaj-, vízszennyezés, hulladékkezelés, erdővédelem.
-máté-

Konferencia a német
oktatásról
Április 6-án és 13-án a BONI
Vörösmarty Mihály Általános
Iskolában került megrendezésre a
2. Knábel Vilmos Konferencia. A
német nyelvű pedagógiai rendezvény
témájául a szervezők ezúttal a drámapedagógiának és az ének-zenének
a magyarországi német oktatásban
játszott szerepét választották.
A mintegy 45 érdeklődő Tolna
és Baranya megyéből, valamint
Budapestről érkezett a Völgység
fővárosába. A részvevők között német
nemzetiségi tanítónők, nyelvtanárok,
drámapedagógusok, színjátszókörvezetők és ének-zene szakos tanárok
egyaránt voltak. A rendezvénynek
otthont adó bonyhádi iskola a konferenciát a Magyarországi Német Pedagógiai Intézettel együttműködésben
szervezte, így a pedagógusok tanúsítványt kaptak, amely 10 órával
beszámítható a továbbképzési pontok közé.
A rendezvényt a Vörösmarty iskola
diákjainak zenés műsora nyitotta,
majd 6. és 7. osztályos tanulók bevonásával Lotz Kata, a Magyarországi
Német Színház színészének irányításával egy rendhagyó drámapedagó-

giai foglalkozásra került sor.
Ezután Rónai Józsefné „A zene
örömet szerez” címmel tartott nagy
sikerű műhelymunkát. Az első napot
az előző évi konferencia előadásainak
anyagát tartalmazó kiadvány bemutatása zárta.
A második nap programját a
Vörösmarty iskola német színjátszó
csoportjának és énekkarának az
előadása nyitotta meg. A tanulók
Robinson Crusoe történetét vitték
színpadra. Ezután Bertha Erzsébet,
a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont
tanítónője, drámapedagógus az általános iskolai német nyelvű színjátszás
terén szerzett tapasztalatait osztotta
meg a hallgatókkal. Werner Gábor,
a pécsi Leőwey Klára Gimnázium
tanára a színjátszás elméleti hátterét
világította meg, majd izgalmas gyakorlati foglalkozás keretében mutatott
be szerepjátékokat. A második napot
a 2010-ben megjelent „Wir singen
ein Liedlein…” című magyarországi
német daloskönyv bemutatása zárta.
A kötet szerkesztője, Pócsik Viktor a könyv gyakorlati alkalmazási
lehetőségeit szemléltette.
Bechtel Helmut Herman

Szeretné, hogy hirdetése eljusson
a Völgység 21 településére?

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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A lakosság megbecsülését
érzi a díjban

Minden évben a március 15-i bonyhádi városi ünnepségen adják át az
önkormányzat képviselő-testülete
által alapított Perczel-díjat. Idén
Oroszki István is átvehette az elismerést. Otthonában kerestem fel a
volt polgármestert, aki három cikluson át (1990-2002) vezette a várost.
- A rendszerváltás utáni első polgármestere volt Bonyhádnak. Miért
vállalta a városvezetői szerepet?
- Amikor elkezdtem politizálni,
eszembe sem jutott, hogy polgármester leszek, sőt én is segítettem
a polgármester-jelölt keresésében.
Sokan féltek a változástól és nem
merték vállalni a feladatot. Az első
választáskor a 10 ezer lakos fölötti
településeken a képviselő-testület
választotta a polgármestert. Nagyon
nehéz időszakban kerültem a város
élére, még a törvények és a rendeletek
sem voltak meg, amelyek alapján létezni kellett volna.
- Mire a legbüszkébb a polgármestersége idején megvalósultak közül?
- Arra törekedtünk, hogy amire van
lehetőség, azt meg is csináljuk. Az
első években nem kértek tiszteletdíjat
a képviselő-testület tagjai, mert azok
az évek egész más szelleműek voltak, az emberek változtatni akartak,
és nem a pénzért nyúltak, hanem a
feladatokért. A legnagyobb értéknek
azt a változást tartom, ami azoknak
az embereknek a lelkében történt,
akik el kellett hagyják a házukat, a

földjüket. Büszke voltam arra, hogy
olyan légkört lehetett teremteni, ahol
a malenkij robotosok összejöttek és
meg mertek szólalni. Ott voltam,
amikor megalakult a Rákóczi Szövetség, a Felvidéki Egyesület, a Széchenyi
Kör. Bonyhádról gyerekeket vittem
határon túlra, hogy Adán a szépkiejtési vagy a versmondó versenyen
részt vegyenek és hallják, hogy milyen
színvonalon ápolják a nyelvüket az ott
élők. Roppant büszke vagyok arra,
hogy a vándordíjat én vettem arra a
versenyre. De ott voltam Deákiban,
mikor átadták a millenniumi zászlót.
Vittem sok csoportot Vereckére meg
Tatárhágóhoz, és hozzásegítettem
adományommal, hogy egy kis
cipőgyár alakult egy magyarlakta
területen, mely most is működik.
Bonyhádon azzal kezdtem, hogy az
1. és a 2. világháborús emlékműveket
rendbe rakattam. Szorgalmaztam,
hogy a Kálvária képei készüljenek
el, hiszen van egy nagyon tehetséges
zománcművészünk. Ladomány, a
kihalt falu újjáéledt. A gimnázium
sorsát véleményem szerint akkor a
legmegfelelőbben tudtuk alakítani. A
Vörösmarty iskola földszintes részét
lebontottuk és új szárnyat építettünk
sportcsarnokkal.
- Mikor polgármester lett, gondolt
arra, hogy hány évig fogja ezt csinálni?
- Nem foglalkoztam ezzel. A Költségvetési Üzemtől eljöttem fizetés
nélküli szabadságra, tudtam, hogy

ha nem leszek még egyszer polgármester, akkor oda visszakerülök.
A munkámban és a döntéseimben
sosem az volt a mérvadó, hogy majd
legközelebb megválasszanak. Nagyon
fontos, hogy a hivatalban, a képviselőtestületben, a civil szférában olyan
emberekkel volt szerencsém találkozni, akikkel jó volt együtt dolgozni, tanulni lehetett tőlük. Ezért folytattam.
Amit a hivatalos politika nem tehetett
meg, azt az Önkormányzati Szövetség
vállalta, hogy ne legyenek külpolitikai
zűrök. Megalapítottuk a Magyar Polgármesterek Világszövetségét. Nem
pártszemüvegen keresztül néztem
a világot, hanem hogy ki igyekszik
tenni a helyiekért, a városért. Azért
mentem el anno sok helyre, hogy
legyenek információim mindenről.
Ha nem tájékozódik az ember, akkor
bukfenc lehet, és egy spirál amibe
beleviszik az önkormányzatot és a
közösséget. Egy választott vezetőnek
nem elég odaállni és szépeket mondani, hanem fel kell készülnie arra,
hogy a feladatokat megoldja, vagy
elfogadtasson döntéseket. Az érdemi
munka, és a közösségért dolgozás
az gyönyörű dolog, egyben nagyon
nehéz, és teljes embert kíván.
- Lenne-e ma polgármester?

- Ma egészen más idők járnak.
Ha bármiben segíteni tudnék a mai
városvezetőknek, azt szívesen tenném, hisz valamennyiünknek az az
érdeke, hogy a városvezetés eredményesen tegye a dolgát. Miután
kiléptem a polgármesteri szerepből,
megromlott az egészségem, és
rádöbbentem, hogy ideje többet
foglalkoznom a családommal, a
szüleimmel. Most pedig örömmel tölt
el, hogy a Perczel-díj kapcsán sokan
őszintén gratuláltak és velem örültek.
- Milyen érzés volt átvenni a díjat?
- Igazán jólesett. Néztünk az
unokámmal aznap videofelvételeket
egyéb díjaim átadásáról, elővettük az
érmeimet. Nem lehet összehasonlítani ezeket az elismeréseket. Az első
csodálatos volt, együtt mentünk a családdal a Parlamentbe, az érdemrendet
a köztársasági elnök, a parlament
elnöke és a kormány elnöke adta át.
De a Perczel-díjnak ugyanannyira
örülök, hiszen az emberek megbecsülése a lényeg, és ezen keresztül ez is
érződik. És örültem, hogy egyszerre
kaptuk a díjat Fazekas Józseffel, aki
az egyik első kardját az én megrendelésemre készítette, melyet azóta is
nagy becsben őrzök.
Máté Réka

Testvérvárosi szerződést
kötöttek
A németországi Treuchtlingen
és Bonyhád kapcsolata több mint
20 évre vezethető vissza, ugyanis a
treuchtlingeni Senefelder Schule és
a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium régóta
tartalmas kapcsolatot ápol egymással. A német városból minden ősszel
érkeznek diákok Bonyhádra, majd
tavasszal a bonyhádi gimnazisták látogatnak el a testvérváros iskolájába.

A két város polgármestere, Werner Baum és Potápi Árpád János,
valamint a Bonyhádi Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Köhlerné
Koch Ilona április 9-én írták alá a
testvérvárosi szerződést Treuchtlingenben. A szerződés megkötése után
a Senefelder Schule udvarán egy hársfát is elültettek a történelmi pillanat
emlékére.
V.Zs.
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Egyénileg támogatott képzések

Halfogási rekord

A Baranya Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központjának Bonyhádi
Kirendeltségének csak egyénileg támogatott képzései lesznek, amennyiben a TÁMOP 1.1.2. program keretében erre támogatást nyernek. A tervek
szerint az ajánlott képzések között
szerepel majd: gyakorló ápoló, szociális gondozó és ápoló, villanyszerelő,
fogyóelektródás hegesztő + minősített
hegesztő, CNC forgácsoló, élelmiszer
és vegyi áru eladó + elektronikus
pénztárgép kezelő, ruházati eladó,
pincér, szakács, pénzügyi-számviteli
ügyintéző, társadalombiztosítási
és bérügyi szakelőadó, logisztikai
ügyintéző, targoncavezető. A 30-40
órás képzésekre tervezett kirendeltségi létszám 32 fő.
A támogatásokban a keresetpótló
juttatás egységesen 65 %-os, de csak
az részesül belőle, akinek a képzése
meghaladja a heti 20 órát. Az egyénileg támogatott képzéseknél a támogatás mértéke: ha keresetpótló
juttatást kap, akkor max. 90 %-os lehet, ha nem kér vagy nem állapítható
meg keresetpótló, akkor pedig 95 %

Április 1-jén 21.30 órakor hatalmas szürkeharcsa akadt Csergő Vencel
horgára a Bonyhád Városi Horgászegyesület taván. A 152 cm-es, 31,84 kgos nagyhal egy vörösszárnyú keszeg csábításának esett áldozatul, és mintegy
10 perces fárasztás után már partra is került. A Szecska-tavon ez a fogás az
eddigi rekord.

lehet. Idén 30 %-kal kevesebb a támogatásokra fordítható kirendeltségi
keret, mint tavaly, ezért nem indulnak
csoportos képzések.
A munkaügyi központ pályázatot
írt ki önfoglalkoztató vállalkozóvá
váláshoz. Május 20-ig lehet pályázni
a kétféle támogatásra. Egyik a vállalkozóvá váláshoz egy minimálbérnek
megfelelő összeg 6 hónapra történő
folyósítása. A másik ahol önmagának
teremt munkahelyet az illető vagy
egyéni vállalkozóként, vagy társas
vállalkozóként, vagy új céget alapít,
vagy egy meglévőhöz csatlakozik.
Ehhez pályázni lehet 2 millió Ft vissza
nem térítendő támogatásra, és minimum 3 évig fenn kell tartani a vállalkozást. Sántha István kirendeltségvezető elmondta, hogy érdeklődők
vannak, 4 főt már biztosan be fogja
adni pályázatát. Munkahelyteremtő
támogatásra március 31-ig lehetett
pályázni, Bonyhádról 2 pályázat
érkezett a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához.
M.R.

Hősök Napja
A Hősök napja elnevezésű rendezvény 2011. május 27-28-29-én
kerül első alkalommal megrendezésre Bonyhádon. A rendezvény
hagyományteremtő jellegű, ezentúl
minden év május utolsó hétvégéjén
kerül megrendezésre a bonyhádi Airsoft pályán, valamint Bonyhád város
déli vízműtelepének területén (a Szent
Erzsébet szociális otthon mögött). A
rendezvény fő célja megemlékezés és
tisztelgés azon hős magyar katonák
emlékére, akik életüket áldozták a
magyar haza szolgálatában. Ez alkalomból megkoszorúzzák a Bonyhádon található katonai emlékműveket.
A Katonai Hagyományőrző egyesületek segítségével különböző törté-

nelmi korokba nyerünk betekintést, ahol korhű tárgyi eszközök és
ruházatok kerülnek bemutatásra.
Az ókortól a modern időkig több
alakulat képviselteti magát: Római Légiók, honfoglalás kori lovas
íjászok, középkori lovagok, huszárok,
2. világháborús hagyományőrző
egyesületek. Bemutatkoznak a Bonyhádon és kistérségében működő
szabadidős-, kulturális- és sport
szervezetek, illetve a Honvédség,
Tűzoltóság, Mentőszolgálat. A gyermekeket készségfejlesztő programok,
játékos vetélkedők, mesemondók
szórakoztatják. A rendezvény a Bonyhádi Airsoft Sportegyesület által kerül
megrendezésre.

Aquatlon bajnokság
Április 3-án rendezte meg idei második versenyét a bonyhádi Anonym SE.
Az NSI Aquatlon Nyílt Tolna Megyei Bajnokságra az ország több településéről
- Baja, Balatonboglár, Budapest, Dabas, Szekszárd - érkeztek versenyzők.
A 6 egyesületből érkező több mint félszáz sportolót az időjárás a kegyeibe
fogadta. Az indulók az országos bajnokságra kiírt versenytávokat teljesítették.
Az Anonym SE sportolóinak eredményei: Újonc “A”: 1. Hangya Adrienn, 3.
Strényer Laura. Serdülő: 1. Kenderesi Tamás, 2. Oberling Krisztián. Ifi: 1.
Oberling József.
Varga Gyöngyvér

Feltáncoltak a dobogóra
Április 2-án rendezte meg a Táncpedagógusok Országos Szövetsége
Budapesten a XX. Országos Ifjúsági
Táncművészeti Fesztivált, melyen
a BONI moderntánc tanszaka két
koreográfiával mérette meg magát A
kis gyufaárus lány című előadásból.
A középiskolásoknak kiírt versenyen
a BONI hetedik osztályos tanulója,
Nier Janka szólója az elérhető 50
pontból 47-et kapott a szakmai
zsűritől, és ezzel Janka idén is megnyerte az országos tudáspróbát!
A csoportos koreográfiák között a
bonyhádiak a Félelem című táncukat
adták elő, melyért 39 pontot kaptak. A zsűri csak dicsérni tudta az
összeszokott csapatot.
Április 17-én a Pécsett megrendezett országos Esély a Művészetre
Táncfesztiválra 13 koreográfiával
érkeztek a BONI moderntáncosai,
ahol a 4 kategóriában több mint
100 produkciót láthatott a zsűri.
A bonyhádiak teljesítményét és
kosztümjeit csak dicsérni tudtá

k a bírák. A gyermek korcsoportban moderntánc kategóriában 1.
lett a Ringató, 2. a Kikelet. A serdülő
korcsoportban moderntánc kategóriában 1. lett a Csavargók tánca,
3. az Óceánia. Modern szólóban
Dobribán Stella győzött Ajnó
siralmával, 3. lett Kulcsár Csenge Kata
A kis gyufaárus lány szólójával. A
karakter kategóriában a serdülőknél
1. lett a Tánciskola, 2. pedig a Lány
nevelőintézeti gyerekek tánca.
Ifjúsági korosztályban 2 koreográfiát vittek a bonyhádiak: a Kísértés először volt versenyen, és mindjárt
nyert is a hatalmas energiáival. A
felnőtt korosztályban egy számmal
nevezett a BONI, Adorján Boglárka
és Nier Janka A kis gyufaárus lány
záró duettjét adta elő hatalmas átéléssel, és ők is győzedelmeskedtek.
A BONI modern- és társastánc tanszakának növendékei legközelebb
április 29-én lépnek a hazai közönség
elé, a Táncművészet Világnapi műsor
keretében.
má-ré

Dobogós helyezések az országosról
Március 26-án rendezték meg a székesfehérvári Csitáry G. Emil uszodában az
„A” kategóriás 4 fordulós országos úszóverseny 2. fordulóját. A Bonyhádi ÚSE-t
Balogh Vivien (2002) képviselte, méghozzá szép eredménnyel: 100 m háton
1., 50 m háton, 50 m gyorson és 200 m vegyesen egyaránt 2. helyezést ért el.
Pécsett rendezték meg a „B” kategóriás XVII. ANK Delfin Kupa úszóversenyt.
A Bonyhádi ÚSE-t Berkecz Martina (2003) és Ficsor Kata (2004) képviselte.
Martina 25 m pillangón 3., Kata 25 m gyorson és 25 m háton 3., valamint 25
m pillangón 1. helyezett lett.
P. Kovács Veronika
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Rejtvénypályázat
a MonsteR Body shop
TáMoGATáSávAL!

Márciusi rejtvényünk helyes megfejtése:

Sajnálom gyerekek, de elfogyott a tölcsér
A szerencsés nyertes: Pálos Ildikó Bonyhádról (középen),
aki Darabos Orsolyától, a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás
munkaszervezet vezetőjétől, és Mohácsi Ildikótól (balról),
a felajánlótól vette át a nyeremény vitamincsomagot.
Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését

2011. május 10-ig kérjük postára adni.

A Monster Body Shop (Scitec Nutrition márkabolt) által
felajánlott ajándékot május 12-én sorsoljuk ki.
Beküldési cím: Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás – 7150 Bonyhád,
Szabadság tér 1. Kérjük, hogy a pályázó adja meg telefonos elérhetőségét is!

Völgységi Többcélú
KisTérségi Társulás
Ahol az utazás kezdődik...
e-mail: postmaster@originaltravel.t-online.hu • Cím: Bonyhád, Cipőgyári üzletsor
Tel.: 06 30/911-0510 • Cégt.: Vendég Ödön

Belföld-külföld • Télen-nyáron • Last minute utak

7150 Bonyhád, Szabadság tér 1.
Tel.: 74/550-821. Fax: 74/ 550-822.
E-mail: volgyseg@yahoo.com

www.volgysegikisterseg.hu

“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

