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1848-ra emlékeztünk
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve.
Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával
a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres
katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja jobban, hogy csak a
cári Oroszország beavatkozásával lehetett legyőzni, amelynek soha ekkora
hadserege addig nem járt még külföldön. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar nemzet történetének legfényesebb fejezetei közé tartozik.
Petőfi Sándor
NEMZETI DAL
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

hírlevél

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
(Pest, 1848. március 13.)

Állampolgári eskü
Kismányokon
Az ünnep előestéjén állampolgári
esküre került sor Kismányokon. A
bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulóinak műsorát
követően a székelyudvarhelyi
Benczédi család tett állampolgári
esküt. Benczédi László és felesége
Emőke, valamint három lányuk
Mónika,Boglárka és Beáta szeretnek
Kismányokra jönni. Elsőként Simon
László polgármester, majd Potápi
Árpád János, a Parlament Nemzeti
Összetartozás Bizottságának elnöke
gratulált a család tagjainak.
A magyar Országgyűlés 2010.
május 26-án fogadta el a magyar
állampolgárságról szóló 1993. évi
LV. törvény módosítását, bevezetve
az egyszerűsített honosítási eljárást.
Az egyszerűsített honosítási eljárás

lényege, hogy nem kell Magyarországon letelepedni a magyar állampolgárság megszerzéséhez, és nem
kell állampolgársági vizsgát tenni.
Elegendő a magyar nyelv ismerete.
A jogszabály 2010. augusztus 20-án
lépett hatályba. A közigazgatási és
igazságügyi minisztérium előterjesztése alapján a kérelemről a köztársasági elnök dönt. A honosított
személy választása szerint állampolgári esküt magyarországi polgármester előtt vagy a magyar külképviselet vezetője előtt teszi le.
A törvény életbe lépése óta 250.000en igényelték a magyar állampolgárságot és 150.000-en szerezték meg
már azt. A Völgységi Kistérségben
12-en tettek állampolgári esküt.
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2006. évtől, Bonyhádon a nemzeti
ünnep alkalmával Tardoskedd testvértelepülés polgármestere mondja az
ünnepi beszédet, Tardoskedden pedig
Bonyhád Város Polgármestere emlékezik. Az idén a Felvidéken Filóné
Ferencz Ibolya alpolgármester, Bonyhádon Tóth Marián polgármester
emlékezett, akinek alább olvashatják
beszédét.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Polgármester úr!
Kedves Ünneplő Közönség!
Március 15-e nemzeti ünnepünk,
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapja. Ország- és világszerte, ahol magyarok élnek, nemzeti
zászlókat lenget a szél, az emberek
kokárdákat tűznek ki ruhájukra,
megkoszorúzzák ez emlékhelyeket
és persze emlékeznek. Emlékeznek a
márciusi ifjakra, a szabadságharc kezdetére, hőseire, kik csatába mentek a
szent ügyért, a nemzet ügyéért.
Mi is ezt tesszük ma! Az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve.
Szerves része volt az európai forradalmi hullámnak. Az 1848-as
eseményeket több évnyi előkészítő
munka előzte meg. Létrejött a
reformszellemű liberális nemesség
saját programja, megjelentek a forradalom vezetői, de az események
a párizsi és a bécsi forradalom
hírére gyorsultak fel.

Közérdekű:

Március 3-án Kossuth Lajos megfogalmazza az ellenzék követeléseit:
a jobbágyfelszabadítást, a közteherviselést, a népképviseleti parlamentet és a független- felelős kormányt.
1848. március 15-én Petőfi Sándor,
Vasvári Pál, Jókai Mór a cselekvő
bátorságukról adtak tanúbizonyságot.
Eme ifjak föllépése nélkül, ki- tudja
meddig forgathatták volna a politikusok a szóbeszéd archimédeszi
csavarát? Meddig tűrte volna a nép a
sanyargatást, a cenzúrát? A magyar
ifjúság felrázta halálos nyugalmából
a népet, hogy akarjon és követeljen.
Rést kellett törni, hogy a hegyi sziklák
közé zárt tó, szabad hullámokban
hömpölyögjön a jólét völgyében.
A lázadó hangokhoz a nép is csatlakozik, melynek érdeme a tenni
akarás, a cselekvés.
A kezdeményezők a Pilvax kávéházba sietettek, a pesti értelmiségi
ifjúság talákozóhelyére. A Pilvaxba
érve az ifjak, a barátok már várták a
vezérszót. Petőfi elszavalta a Nemzeti
dalt, a verset, mellyel történelmet írt.
Az ott lévők riadó tetszéssel fogadták a dicshimnuszt, amely jelzésként
szolgált. A buzdító szavak, mindent
eldöntöttek. Ez volt a pillanat, mikor
cselekedni kellett. A Pilvaxból kiinduló kis csapatot, több százszoros
túlerő fenyegette. Azonban a katonai
sokaság nem tudta megfélemlíteni,
a közös célért síkbalépő egységet. A
Helytartótanács urai mozgósíthatták volna az erőket, azonban még
sem tették.
A költő Nemzeti dala, Jókai és Vasvári beszédei nyomán, az egyetemi
ifjúság óriási többsége késznek érezte
magát a harcra. A harcra, mely egy
egységes nemzetért szólt. Az egyetemi ifjak az orvosi egyetem udvarán
várakoztak, ahol újra elszavalták a
szent igét. Itt bizonyosodott be, hogy
mekkora lelkesítő erő árad az ifjú
lélekben. A verset melyet 164 éve
harsogjuk, és néha már nem is gondolunk arra, hogy milyen hatalmas

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

történelmi tett volt, sok száz főnyi
tömeg elé lépni, s felszólítani:
„Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha! ”
Az érzelmektől felpezsdült nemzet
a Landerer nyomdához ért, hol
a szabadságot és az egyenlőséget
hangoztatták.
A nyomdászok el kezdték szedni a
12 pontot és a már sokat emlegetett
Nemzeti dalt.
A nép egyre forrong, s ezrek szájából elhangzik a jelszó: „ Most vagy
soha!” Az erőre kapott nép elszánja
magát a végletekig. Elindul a Nemzeti
Múzeum elől, hogy megkoronázza a
Szent napot. A Petőfi, a tömeg élén
átvonul Budára, hol felszólítsák a
helytartó tanácsot a cenzúra azonnali
eltörlésére, és Tancsics Mihály szabadon bocsájtására. A felindult szavak, a
felajzott nép hatalmat vett a tanácson.
Táncsics Mihály előtt megnyílnak
a börtön ajtai, s még este győzelmi
hangulatban fogadja őt a Nemzeti
Színház közönsége.
Tisztelt honfitársaim!
A szabadságharc ugyan elbukott,
szörnyű megtorlás következett, de
a harc mégsem volt hiábavaló, a
magyarság megmutatta a világnak,
hogy képes nemzetként viselkedni, a nemzetért áldozatot hozni, a
követelések mellett kiállni. Ennek
nagyszerű ünnepe márciu 15.-e. S
emlékezni rá, minden magyar szent
kötelessége!
Emlékezzünk! Emlékezzünk a vértanúkra, a hősökre! És ünnepeljünk!
Ünnepeljük őket, és ünnepeljük az
országot, a nemzetet, amiért vérüket
adták! Hajtsunk fejet a kopjafák
előtt, a temetőkben, az emlékhelyeken, hajtsunk fejet a mártírok
előtt, és fogadjuk meg, hogy nem
felejtjük őket, nem felejtjük cselekedeteiket, hősiességüket, bátorságukat,
hazaszeretetüket. Bonyhád városa
méltón emlékszik Perczel Mórra a
Batthyány-kormány belügyminisztériumának tanácsosára, országgyűlési

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.)

képviselőre, a pákozdi és az ozorai
ütközet honvéd ezredesére. A csatában harcoló hős és honfitársai
egy testben és egy lélekben kovácsolódtak össze, hogy feláldozzák
magukat a nemzet megújulásáért,
a felemelkedéséért. Hol tart ma a
magyar nemzet? Képesek vagyunke feláldozni mindenünket, életünket
a nemzet létéért, a megmaradásáért?
Kölcsey Ferenc gondolatát ajállom
válaszul: „... az élet fő célja – a tett; s
tenni magában, vagy másokkal együtt
senkinek nem lehetetlen. Tehát tégy!
s tégy minden jót, ami tőled telik,
s mindenütt, hol alkalom nyílik; s
hogy minél nagyobb sikerrel tehess,
lelkedet eszközökkel gazdagítani
szüntelen igyekezz.”
Kedves Barátaim!
Természetesen szép dolog a történelmi visszaemlékezés, helyes is
példát mutatni a mai fiataloknak, de
a jelen kor embere, azt várja el tőlünk,
hogy necsak a múltról beszéljünk,
hanem a jelenről is, mi több mindannyiunk jövőjéről. A XIX. század
nagy nemzedékének elhivatottsága,
hazaszeretete, olyan példa talán, ami
erőt adhat a saját jövőnkhöz. Most
ennek a jövőnek a határán állunk. A
következő hónapok, a következő évek
sorsfordítóak lesznek a magyarság
életében. A tét, sikerül-e elősegíteni a
fejlődés útját, az elkezdett utat tudjuk
e folytani és lesz e az emberekben ehhez szükséges erő és kitartás ? Ha lesz
bennünk, magyarokban elég hit, és
lesz kellő bölcsesség, hiszem, tudom,
hogy sikerülni fog, mert sikerülnie
kell. Engedjék meg, hogy végezetül
Böröndi Lajos gondolatával zárjam
ünnepi beszédemet:
„Mert ideszülettél így
hát itt maradsz
a világra mely körülvesz
csak magyarul van szavad.“
Úgy legyen !
Köszönöm a figyelmet!

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

VI. évfolyam, 2. szám • 2012. március • VÖLGYSÉGI HÍRLEVÉL • 3

Reneszánsz ételek
bemutatója
Korhű ruhát öltve, igazi reneszánsz
hangulatot próbált idézni Varga János
királyi szakács és gyermekei, Ábel
és Kincső.
A Teveli Fiatalok Egyesülete szervezésében a királyi szakács volt az egyik
vendége a „ Kultúrházi Esték” programsorozat február 19-i programjának.
Az előadás kezdetén fontos dolgot
kívánt tisztázni a megjelent hallgatóság előtt a királyi szakács cím
nem azonos a mesterszakács elnevezéssel. Az előbbi titulus az évente
Nagyszakácsiban megrendezésre
kerülő Királyi Szakácsok Versenye
megmérettetésen nyerhető el, míg
az utóbbi tanulással, tanfolyam
elvégzésével. Varga János a magyar
reneszánsz ételeiről beszélt és arról,
hogy ezek hogyan illeszthetők bele
a mai kor emberének étrendjébe.
Előadását ínycsiklandó ételekkel

kívánta szemléltetni: volt árpakása,
káposztás-húsos batyu, fényes littárium (lekvár), amelyet mézeskalácstésztába töltöttek, benne egy szem
mogyoróval.
Az ételek a jelenlévőknek nagyon
ízlettek, de János hangsúlyozta, hogy
ezek az ételek jelentős átalakítást
igényelnének, hogy megfeleljenek a
mai kor ízlésvilágának. A mai ételek
színezékekkel, tartósítószerekkel
vegyítettek, ellentétben azokkal,
amit a királyi szakács készített. Ezek
inkább sárgás-szürkés színűek.
A délután folyamán az elmúlt évek
erdélyi útjának gyűjteményéből
válogatott fotókkal mutatkozott be
Kirchné Máté Réka. A kiállításon az
alkotó bemutatta V. Gänszler Beátával
közösen készített Képes mesék – mesés képek című könyvét is.
I. T.

Jótékonysági torna
az ovisokért
Február 25-én Jótékonysági Tornára
került sor a Városi Sportcsarnokban.
A tornán összegyűlt adománnyal a
bonyhádi óvodákat kívánták támogatni a szervezők.
A múlt havi számunkban közzé
tettük a felhívást egy jótékonysági
tornáról, amelyet az bonyhádi
óvodások számára szerveznek.
A versenyen 6 csapat vett részt. A
programon nevezési díj nem volt.
Az óvodások apukái is alkottak

csapatot,de sajnos ők lecsúsztak a
dobogós helyről. A tornán 3. helyezést ért el a TESCO Bonyhád, 2.
helyezett a Munkaügyi Központ csapata, míg az 1. helyezést a Grábóc
csapata nyerte meg.
A torna bevételét-pénzt, labdákat és
festéket, a kültéri játékok ápolásáraaz eredményhirdetést követően
Markovicsné Mihályné óvodavezető
vette át a rendezőktől.

Elbúcsúztatták a farsangot

Idén is a farsangi időszak utolsó
napján, húshagyó kedden, február
21-én tartottuk a hagyományos városi
farsangot.
Annak ellenére, hogy az óvodákban
és iskolákban tombolt az influenza
járvány, több százan bújtak jelmezbe
és gyülekeztek a Városi Fúvószenekar
térzenéjére a Városháza előtt.
Innen indult a felvonulás, melynek
élén a farsang hercegnője és hercege
és haladt. Ebben az évben Melcher

Alexát és Czárth Csanádot érte ez
a megtisztelő feladat, akik mindketten a Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium tanulói. A hercegi párt
táncosok, színes jelmezekbe bújt iskolások, óvodások, valamint zenészek,
szülők, érdeklődők követték.
A Vörösmarty Mihály ÁMK népművelői jóvoltából idén is ízletes
fánkkal, teával, forralt borral melegíthette fel magát a város aprajanagyja.
A telet vidám kulturális műsorral
búcsúztattuk, ahol a Kränzlein táncosai mellett a Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola diákjai, a
Városi Zeneiskola népzene tagozatos
növendékei és a Völgység Néptánc
Együttes tagjainak vidám műsorára
tapsolhatott a lelkes közönség.
Glöckner Éva,
Német nemzetiségi Önkormányzat

Aktívan tevékenykedik a
bátaapáti Nők Klubja
Temérdek programot szervez
évente a Bátaapátiban működő
Nők Klubja. Snellenpergerné Vodli
Anikó egyesületi vezető elmondta,
hogy a legutóbbi programjuk február
25-én, a farsang búcsúztatása volt.
Legközelebb nőnapot ünnepelnek
de ne hiányozhat az évi programokból a húsvéti készülődés (asztali és
ajtódíszek készítése), a Márton napi
búcsú, amikor a klub tagsága látja
vendégül a felvonulást követően az
iskolásokat és az óvodásokat teára,
zsíros kenyérre.
Széles a repertoár, amelyben még
szerepel színházlátogatás, egy orszá-

gos kirándulás, adventi készülődés
(tavasszal és télen) egy nagy kirándulás az országban, az adventi
készülődés. Ők kezdeményezték és
fogják össze a „Házhoz megy a Mikulás” programot. Évente májusban
tesznek egy erdei kirándulást, amelyet a saját maguk által főzött étellel
fűszereznek.
Az egyesületi elnök elmondta,
havonta egyszer jönnek össze. Találkozásaik helyszíne a helyi Közösségi Ház. Kiadásaikat –részben- a
havi tagdíjból fedezik.

nap

nap

Nap

Rendezvény
megnevezése

Helyszín

Információ

Cím
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14.

Nemzeti ünnep

Bonyhádvarasd

Csaba Józsefné
polgármester
74/404-660

Bonyhádvarasd (kopjafa)

74/451-455

Bonyhád, Széchenyi tér 2.

Megkezdődött az IKSZT
kialakítása Váralján

Közmeghallgatás
Lengyelen

Váralja Község Önkormányzata
sikeresen pályázott Integrált Közös„Isten, Haza, Család” –
Völgységi
15.
ségi
Szolgáltató
Tér kialakítására
a
Perczel Mór 1811-2011
Múzeum,
Vidékfejlesztési
Tárlatvezetés. Minisztériumhoz.
Bonyhád
Ennek Múzeumbaráti
keretébenköra volt általános
Könyvbemutató
iskola épületét
alakítja át a közösAz ötödik Székely
Hírmondó – Emlékezés
ségi céloknak
jobban megfelelő
1848/49 hőseire – Salamon
Ferenc
épületté.
Azhelytörténész,
épület felújítása során
Kézdivásárhely.
nyílászáró-csere,
fűtéskorszerűsítés,
Nemzeti ünnep melegítő Kultúrház,
15.
födém-szigetelés,
konyha
kialakítása, valamint fizikaiVáralja
akadálymentesítés történik. A pályázat
Sportcsarnok,
Nemzeti ünnep
15.
ezen felül eszközbeszerzést, és
3 évre
Nagymányok
működési támogatást is tartalmaz. Az
Sztár születik 1.
Sportcsarnok,
24.
elnyert összeg 24 millió forint,Nagymányok
amely-

Március 2-án tartottak közmeghallgatást Lengyelen, a faluházban.
A fórum vendége Trenyik Tamás
volt, a Kaposvári Városgazdálkodási
Zrt igazgatója, ainek kérdéseket tehetett fel a lakosság a szemétszállítás,
hulladékkezelés témájában.
Beszámolót hallhattak Millei
Richárd körzeti megbízottól is, aki
ismertette a település elmúlt évi
közbiztonságra vonatkozó adatait .
Kiemelte, az elmúlt évben felére estek
vissza a bűncselekmények a 2010-

15.

Nemzeti ünnep

Vörösmarty
Mihály ÁMK,
Bonyhád

15.

Nemzeti ünnep

Váradi Antal
Civilház, Závod

Nagy Natália
Závod, Székely u. 161.
20/800-5396
Fazekas Nikolett
hez
az önkormányzatnak mintegy
20/568-7992

6 millió forint saját erőt kell biztoRausch Imre
Bonyhád, Szabadság tér 2.
sítania.
A pályázat
utófinanszírozású,
74/451-342
ezért a megvalósítás több szakaszban
történik annak érdekében, hogy az
önkormányzat több lépcsőben tudja
lehívni a támogatást.
A közösségi térben kulturált körülmények között kapnak helyet a civil
Önkormányzat, gyermekVáralja, Kossuth
132.
szervezetek,
és u.ifjúsági
Váralja
programok,
a könyvtár és E-Magyar74/558-052
ország-pont, továbbá más közösségi
ÁMK Ált. Iskola
Nagymányok, Petőfi S. u.
rendezvények.
74/459-411
71.
Filczinger Ágnes,
Művelődési Ház
Nagymányok, Petőfi S. u.
polgármester
74/452-321
71.

74/450-834
Solymár Imre
Városi Könyvtár

Bonyhád, Perczel Mór u.
50.

27.

Német szépkiejtési verseny

31.

„Sebestyén Ádám” XV.
Faluház, Kakasd Barabásné Fábián Kakasd, Kossuth u. 290.
Elvira
Székely Mesemondó
VÖLGYSÉGI RENDEZVÉNYNAPTÁR
2012
30/351-8813
Verseny

Hónap
január

Nap Rendezvény
25 órás nyitva
tartás – A
Völgységi
megnevezése
Völgységi Múzeum 25 éve Múzeum,
Bonyhád
6.
Doni áttörés

4.

Sztár születik 2.

1.

ÁPRILIS

6.

Húsvéti
tojásfestés,
Rendezvény
kiállítás és tojásvásár

11.

Költészet napja emlékére

megnevezése

Információ
Cím
Rausch Imre
Bonyhád, Szabadság
tér 2.
74/451-342

Váradi Antal
Civilház, Závod

Sportcsarnok,
Nagymányok

Megemlékezés a madéfalvi
veszedelemről

8.
Nap

Helyszín

74/459-411;
71.
74/558-032
Bonyhádvarasd
Csaba Józsefné
(kopjafa)

Közösségi
Ház,
Helyszín
Váralja

6-7.
és 9.

Rendezvények Wass
Albert

7.

Újévi Koncert

Nagy Natália
Závod, Székely u. 161.
20/800-5396
Fazekas
ÁMK Ált.
Isk. NikolettNagymányok, Petőfi S. u.
20/568-7992
polgármester
74/404-660
Jáhn Jánosné

Információ

74/459-061

Bonyhádvarasd

Váralja, Magyar-domb
Cím

Vörösmarty
Mihály ÁMK,

74/451-455

Bonyhád, Széchenyi tér 2.

VörösmartyBonyhád 74/451-455
Mihály ÁMK,
74/459-411
Bonyhád Nagymányoki

Bonyhád, Széchenyi tér 2.

Sportcsarnok

74/558-032

Nagymányok, Petőfi S. u.
71.

13.

Vörösmarty
Tolna Borvidék
Völgységi
74/451-455
Széchenyi
tér 2.
8.
Madéfalvi
veszedelem
és
Művelődési
Ház Szarvas Irén Bonyhád,
Cikó, Arany
János u.
Cikó
20/377-2377
Körzetének XV.küldöttgyűlés Mihály ÁMK,
Bonyhád Váradi Antal
Borversenye
14.
Székely és sváb
Nagy Natália
Závod, Székely u. 161.

19.

Múzeumbaráti kör
disznóvágás
Könyvbemutató
Dr. K. Németh
András:
A
14NSE Kupa
középkori
15.Tolna megye
templomai

hagyományok szerinti

19.

Völgységi
Múzeum

Múzeumbaráti kör: A

Civilház, Závod

20/800-5396

Nagymányoki
Sportcsarnok

Barabás Róbert
30/5607-323

Völgységi

Rausch Imre

Rausch Imre
Fazekas NikolettBonyhád, Szabadság tér 2.
20/568-7992
74/451-342
Nagymányok, Petőfi S. u.
71.
Bonyhád, Szabadság tér 2.

20.

Nemzetiségi vetélkedő
ÁMK Ált. Isk.
mézeskalácsos mesterség
Múzeum, 74/459-411
74/451-342
(kistérségi)
Tolna megyében Nagymányok
- előadás Bonyhád 74/558-032

Nagymányok

21.

Rákóczi 21.
nap

Bonyhád, Széchenyi tér 2.
Nagymányok

21.

Bíró Gáspár Emléktorna
Nagymányoki
Soós István
Nagymányok, Petőfi S. u.
74/459-411
25 éves a21-kétnyelvű
Nagymányok
ÁMK Ált. Isk.
Sportcsarnok
20/2607-614
71.
ünnepség
74/558-032
oktatás -22.
Nagymányok

28.

Tánc Világnapja
és Majális VörösmartyMihály ÁMK,
74/451-455
Bonyhád, Széchenyi tér 2.
26.
Bonyhád
(családi piknik)
Mihály ÁMK,
Bonyhád Váradi Antal
27.
Megemlékezés a
Nagy Natália
Závod, Székely u. 161.

29.

Fazekas NikolettNagymányok, Petőfi S. u.
Művelődési és
Regionális
74/458-321
20/568-7992 71.
Sportcsarnok,
Fúvószenekarok
Nagymányok
Találkozója
28.
Szulics István Emléktorna
Nagymányoki
Őzse Ernő
Nagymányok, Petőfi S. u.

30.

Majális

Sportpálya,
Bátaapáti

Füle Julianna
30/975-3731

Bátaapáti

30.

Tábortűz

Sportpálya,
Závod

Nagy Natália:
20/800-5396
Fazekas Nikolett:
20/568-7992

Závod

Művelődési és
Sportcsarnok,
Nagymányok

74/458-321

Nagymányok, Petőfi S. u.
71.

30.

23. és

Sváb bál

Vörösmarty
74/451-455
Teleki Zsolt
ÁMK Ált. Isk.
Mihály ÁMK,
Nagymányok
Bonyhád 74/459-411

A Magyar Kultúra Napja

Vörösmarty

74/451-455

kommunizmus áldozatairól

Civilház, Závod

20/800-5396

Sportcsarnok

30/6628-703

Majális

Az időpont egyeztetés alatt:

Bonyhád, Széchenyi tér 2.

71.

es évhez képest. Lengyel település
bűnügyi szempontból „nyugodt”
településnek mondható.
Az érdeklődők meghallgathatták
Herr Péter, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnökének beszámolóját, aki ezúttal is vállalkozó
kedvűeket toborzott az általuk
működtetett kórusba.
A fórum végén Lőrincz Józsefné
polgármester ismertette a idei évre
tervezett feladatokat, beruházásokat.
I. T.

„Mint oldott kéve”
Felvidéki magyarok
a Völgységben

A Völgységi Múzeum időszaki kiállítása
A csehszlovák-magyar lakosságcsere következtében 1947 és 1948
között mintegy huszonháromezer
család érkezett Magyarországra,
hatszáznyolcvan család, közel
háromezer fő Bonyhád környékére,
a völgységi településekre. Hatvanöt
évvel ezelőtt, 1947 áprilisában gördültek be az első szerelvények a HidasBonyhád vasútállomásra.
A Völgység huszonkét településén az akkori Csehszlovákia harminchárom községének magyar lakói
találtak otthonra. Az egy-egy faluba
hat-nyolc helyről érkező családok tagjainak nagy erőfeszítések árán sikerült beilleszkedniük. Megszakadtak
családi, rokoni és baráti kapcsolataik,
elvesztették addigi közösségüket,
otthonaikat, szülőföldjüket. Tompa
Mihálytól kölcsönzött idézettel emlékezünk meg szétszóratásuk tragikus
történetéről.
A kiállítás főként személyes visszaemlékezésekre támaszkodik. Arra

kerestük a választ, hogy a lakosságcsere milyen változásokat hozott
az emberek, családok életében, akik
a kitelepítések áldozataivá váltak.
Történelmi hátteret a tényszerű események időrendi felsorolása biztosít.
A kiállítás a Nemzeti Kulturális
Alap 560. 000 Ft-os támogatásával
valósult meg.
Hálás köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik bármilyen módon
hozzájárultak a kiállítás létrejöttéhez,
különösen a Bonyhádon élő felvidéki
magyar közösségnek, akik bizalmukkal, támogatásukkal, bíztatásukkal
segítették munkát.
A kiállítás ünnepélyes megnyitója
2012. május 3-án csütörtökön délután
16 órakor lesz. Az októberig látható
vándorkiállítás ezt követően szándékaink szerint több környékbeli
településen is bemutatásra kerül.
Csibi Krisztina
néprajzkutató,
a Völgységi Múzeum munkatársa

Cikó
Március 12-én tartotta ülését a Bonyhádi Mozgássérültek Egyesületének cikói
csoportja. A megjelentek beszámolót hallhattak az elmúlt év munkájáról,majd
tájékoztatást kaptak az idei év programjairól, terveiről,elképzeléseiről.
A tájékoztatón jelen volt dr. Ferencz Márton polgármester, aki biztosította
az egyesületet az önkormányzat jövőbeni támogatásáról.
I. T.
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Felújítások Závodon
Két nagy beruházás folyik a településen, tudtuk meg Nagy Natáliától a
Váradi Antal Értékmentő Egyesület
elnökétől. Az egyik pályázat a helyi
tájház felújítására irányult, amelyen
11 millió forintot nyertek. A támogatás 100 %-os mértékű, önerő nem
kellett hozzá. Az összeg tartalmazza a
tetőszerkezet javítását, a külső vakolást és a nyílászárók cseréjét. Terveik
szerint április végéig elkészülnek az
épület teljes felújításával.
A támogatási összegből rekonstruálják a faluban található Szent Antal
szobrot és a településről színes kiadványt is megjelentettek.
A másik pályázatot Závod Önkormányzata adta be. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program részeként működő IKTSZ (Integrált
Közösségi és Szolgáltató Terek) prog-

ramhoz kapcsolódóan nyújtottak be
pályázatot. Az elnyert támogatást a a
Teleház, a művelődési ház és a könyvtár épületének felújítására fordították.
A 25 millió forintból szinte minden
helyiséget átalakítottak és felújítottak. A tetőszerkezeti munkák már
elkészültek, jelenleg a belső munkálatok folynak-mondta Nagy Natália.
A kultúrházban megújul a nagyterem, ennek következtében a kisterem is átalakul, felújításra kerülnek a
mosdók, a szabványoknak megfelelő
mozgáskorlátozott wc-t alakítanak ki.
A teleházban helyiség-és eszközbővítést is eszközölnek. Előbbi eredményeként kialakítanak egy teakonyhát, utóbbi értelmében pedig a
számítógéppark kerül bővítésre. Ezen
kívül a teljes víz-, és fűtésrendszerkorszerűsítésére is sor kerül.
I. T.

Könyvbemutató
A Községi Könyvtár és a Faluház közös szervezésében került sor Heim Károly: A biciklis c.
könyvének bemutatójára.
A nyugdíjas szerző önéletrajzi emlékekből született
regénye a főhős, a biciklis Anti életén keresztül
mutatja be a völgységi nép huszadik század közepi
küzdelmeit. Kitelepített svábok, betelepített bukovinai székelyek vívják küzdelmüket a mindennapi
létért, amelybe egyre jobban beleszól a párt. Az
életet mégis az emberségesség hatja át. A huszadik
századi magyar falu emberi sorsait ízes stílusban
jeleníti meg Heim Károly
A bemutatón közreműködött a Csurgó zenekar
és a Csillagösvény népdalkör.
I. T.

Megújult a kisdorogi
művelődési ház
Klein Mihály polgármester tájékoztatta lapunkat a település kultúrházának felújításáról. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program részeként működő IKTSZ (Integrált
Közösségi és Szolgáltató Terek) programhoz kap-csolódóan nyújtottuk be
pályázatunkat- kezdte a polgármester.
Az elnyert összeg 44 millió forint,
az önerő a támogatás ÁFA tartalma,
vagyis 11.8 millió forint.
A kivitelezési munkák a tavalyi
év december 31-én befejeződtek.
A használatbavételi engedély már
a kezünkben van, de az ünnepélyes átadásra a közeljövőben fog
sor kerülni. Mondhatom, hogy a
felújítás eredményeként a település
egy modern, jól felszerelt, kellemes,
tágas közösségi tér tulajdonosa lett
-mondta Klein Mihály.

A rekonstrukció igen látványos,
hiszen a lapostetőt nyeregtető váltja
fel. A tetőtér kialakítás következtében, egy kávézó kapott helyet.
A villanyhálózat felújítása mellett,
új belső burkolást, a teljes szociális blokk felújítását, nyílászárók
cseréjét hajtották végre. Két terasszal
bővült az épület. Az egyik teljesen
zárt kialakítású,ahol a könyvtár kap
majd helyet. A nézőtér is átalakult.
Nagyobb és tágasabb lett a tér, amely
tolóajtókkal nyitható össze ill. választható el.
A beruházáshoz tartozik a fűtésrendszer felújítása és a művelődési
házhoz tartozó parkoló építése. Ez
utóbbiakat önerőből finanszírozta a
település- fejezte be a polgármester.
I. T.
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Völgységi Hírlevél
VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
április havi programja
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2.
Telefon: 74/451-455 Web: http://muvhazbonyhad.ewk.hu

SZÍNHÁZ

KIÁLLÍTÁS

HANGVERSENY

2012. április 26-án
19 órakor

2012. április 3-án
17 órakor

2012. április 17-én
13 órakor

„IKONOK ÉS KIRÁLYOK”

„TENOROK”

SZÁGULDÓ ORFEUM

Mark Dunn vígjátéka:

ÖT NŐ AZ ESŐBEN

Fellépnek:

Csajághy Szabolcs – tenor
Horváth István – tenor
Lakner Tamás – tenor
Moderátor: Lakner Tamás

- banki locsogások két részben –

Műsoron:

A darab öt pénztárosnő hat egymást követő reggelének
eseményeit követi egy bank személyzeti társalgójában.
A hölgyeket a munkájukon kívül egy dolog köti össze: az, hogy
partnereikhez fűződő kapcsolataik mind zsákutcába futottak.
Az akaratukon kívül „szinglisedett” hősök katartikus története ez
a darab. Komikus helyzetekkel, saját életünkből ismert humoros
karakterek sorával találkozunk, miközben a hölgyek
gondolkodása, viselkedése változni kezd az önmegismerés, az
önbecsülés, a barátságból fakadó erő és egyfajta legyőzhetetlen
női optimizmus és szolidaritás útján. A játék élvezetes, de közben
életbevágóan komoly is, hiszen életünk eddig még fel nem
fedezett ÚJ erőforrásai ők, akiktől sokat tanulhatunk. De közben
nevethetünk velük mi is.
Szereplők:

Delores Bogatin ..........................Csomor Csilla
Twyla Tobias ............................ Vásári Mónika
Jennifer Duck ...................... Sztankay Orsolya
Lorene Lee ................................. Balázs Andrea
Betina Embree .......................... Ivancsics Ilona
Rendező: Bencze Ilona
Belépő: 2.700 Ft

MARKOVICS MIHÁLY
MUNKÁIBÓL RENDEZETT
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA
A kiállítást megnyitja:

SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK

Közreműködik:

2012. április 14-én
20 órakor

A kiállítás április 27-ig tekinthető meg, hétfőn 11-18 óráig
és keddtől péntekig 10-17 óráig.

TÁNCHÁZ

tábori lelkész

SÜMEGI KATALIN - ÉNEK

GYERMEKPROGRAM
2012. április 18-án
10 és 14 órakor

Szereplők:

János vitéz ................................................. Falusi Krisztián
Iluska.........................................................Sándor Qiaomin
Iluska II. .................................................... Arndt Bernadett
Háry János .......................................Csuma-Kovács Ádám
Örzse ............................................................ Kató Hajnalka
Szerephalmozó .............................................. Frank Evelyn
Boszorkány ..................................... Weiszenburger Vivien
Beszédtanár .....................................................Szegedi Edit
Vándor ...................................................... Kelemen Gábor
Francia királylány ............................................ Kriezl Dóra
Mária Lujza ...................................................... Falusi Betti
Rajongó tündérek ........................................... Dittrich Kata
.................................................................... Füller Kamilla
.............................................................. Kalányos Melinda
....................................................................... Török Tímea
Az átiratot készítette és a darabot rendezte:

Kutnyánszkyné Bacskai Eszter
A belépés díjtalan!

Táncházvezető:

Kosnás Árpád
A táncházat támogatja:

- zenés mesejáték egy részben -

TÁNCMŰVÉSZET VILÁGNAPJA
2012. április 29-én
18 órakor

2012. április 19-én
18 órakor

A BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS
GIMNÁZIUM SZÍNJÁTSZÓ CSOPORTJÁNAK
BEMUTATÓJA

Muzsikál a Bartina zenekar

MINDENÜTT JÓ,
DE A LEGJOBB OTTHON

- RENDEZVÉNYSOROZAT -

- paródia -

AZ IFJÚSÁGI HANGVERSENY-SOROZAT KERETÉBEN

MARKOVICS MILÁN MÓR

DIÁKSZÍNPADOK BEMUTATÓI

HÁRY JÁNOS, A VITÉZ
MEG A TÖBBIEK

W.A. Mozart: Varázsfuvola – Képária
G. Verdi:
Traviata – Pezsgő ária
Aida - Radames románca
G. Puccini:
Turandot – Kalaf áriája
Erkel F.:
Hunyadi László – László áriája
Bánk bán – Hazám, hazám
E. di Capua: O sole mio
A. Lara:
Granada

TÁNCMOZAIK

Tibi, a 8 éves kisfiú megszökik a nagymamájától, és
kirándulása közben új életet akar kezdeni. Nagy lelkesedése
hamar alábbhagy, amikor hirtelen megéhezik és elszundikál
az erdőben. Álmában erdei állatkákkal barátkozik össze, és
nagyon érdekes kalandokba keveredik. Végül arra ébred,
hogy jóságos nagymamája ébresztgeti.
Írta: Tihanyi Tóth Kinga
Zenéjét szerezte: Bognár Gyula
A dalszövegeket írta: Tihanyi Tóth László
Koreográfia: Bognár Rita
A jelmezeket és díszleteket tervezte és készítette:
Török Sarolta és Szonday Szandra

Szereplők:

Tibi ....................................................................... Végh Tibor
Sün Sala ......................................................... Lakatos László
Mariccson, Nagyi ................. Taskovics Judit/Kántor Judit
Réka, a papagáj ........ Kecskeméti Zsuzsi/Nemes Krisztina
Cziffra Paca ............. Nagy Bence Valér/Bácsatyai Gergely
Rendezte:

Tihanyi Tóth László
Belépő: 600 Ft
Játssza:

Tihanyi Vándorszínpad

a BONI modern- és társastánc
tanszakának műsora
***
20 órakor

UTCABÁL

a művelődés központ előtti téren
Zene:
COCKTAIL BAND

KISTÉRSÉGI TANÁCSKOZÁS
2012. április 18-án
14-16 óráig
(regisztráció: 13.30-tól)

Tájékoztató az új Nemzeti alaptanterv és a
kerettantervek tartalmi és szerkezeti elemeiről
Előadók:
Horváth Zsuzsanna és Réti Mónika

az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai
Szervezők:
Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató
és Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás
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Völgységi Hírlevél

MAJÁLIS

BORVERSENY

BORTERMELŐK, FIGYELEM!
2012. április 20-án

2012. május 1-jén

STRANDNYITÓ MAJÁLIS

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉS A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZÉSÉBEN

10 órakor

A STRANDFÜRDŐ
ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
A megnyitót követően egész napos
szórakoztató és sportprogramok
várják a látogatókat
Bonyhád új strandfürdőjében,
a 6-os út mellett.
(A részletes programot
később tesszük közzé.)

FELHÍVÁSOK
BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
A BONYCOM KFT.
ÉS A VÖRÖSMARTY MIHÁLY
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2012. április 20-án
14-16 óráig

HULLADÉK- ÉS
SZEMÉTGYŰJTÉSI
MEGMOZDULÁST
HIRDET

A FÖLD NAPJA
ALKALMÁBÓL

Kérjük a bonyhádi óvodákat, általános és középiskolákat,
intézményeket, egyesületeket, környezettudatos
magatartásukkal csatlakozzanak a meghirdetett akcióhoz
úgy, hogy saját intézményük környékét
minimum 10-20 fős csoporttal tisztábbá varázsolják!

„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”
A program keretében a Re-kom Kft. 8-16 óráig
nyílt napot tart, és lehetőséget kínál 30 fős csoportok
számára a hulladékkezelő központ megtekintésére.
Részletes információt kérni és jelentkezni 2012. április
16-ig lehet a művelődési központban Pusch Adriennél a
74/451-455-ös telefonszámon.

TANULD MEG SMINKELNI MAGAD!
Szeretnél megtanulni sminkelni, érdekel a sminkelés?
Áprilisban induló tanfolyamunkon sminkes szakember segít
neked gyorsan és egyszerűen elsajátítani a sminkelés művészetét.
A sminktippekkel megmutatják neked, hogyan sminkeld ki
magad otthon kényelmesen, könnyedén.
Varázsold különlegessé hétköznapjaidat, vagy legyél te az
éjszaka királynője a sminktippek segítségével!
Érdeklődni és jelentkezni 2012. április 13-ig lehet
a művelődési központ információs szolgálatánál.

2012. április 14-én
9-12 óráig

BOLHAPIAC

Használt, megunt ruhák, játékok, háztartási cikkek, könyvek,
gyűjtemények, stb. cseréje-vására a művelődési központ előtt.
Árusítás csak előzetes jelentkezés, a szabályzat aláírása és a
helypénz befizetése után lehetséges.
Kereskedőket nem fogadunk!
Helypénz: 500 Ft
Érdeklődni a művelődési központ információs szolgálatánál lehet.

A TOLNAI BORVIDÉK
VÖLGYSÉGI KÖRZETÉNEK XV. BORVERSENYE
a bonyhádi művelődési központban

A bormintákat április 19-én fogadjuk 8-18 óráig
a művelődési központban.
Minden egyes bormintából
3 db 0,75 l-es üveget kérünk leadni.
Az üvegeket címkével lássák el, melyen a bor fajtája, évjárata és
egy, a termelő által választott jelige szerepel. Szükséges még egy
jeligés boríték, mely a versenyző nevét és lakcímét rejti.
A verseny eredményhirdetése és nyilvános
értékelése
április 20-án, 18 órakor
lesz a művelődési központban.
Az arany- és ezüst minősítést elért borok
indulhatnak a Tolnai Borvidék borversenyén.
Nevezési díj bormintánként: 700 Ft.

SZAKKÖRÖK, KLUBOK,
MŰVÉSZETI CSOPORTOK,
TANFOLYAMOK MŰKÖDÉSI RENDJE

április 10-én 18 órakor
MÉHÉSZ KLUB
április 10-én és 24-én 17 órakor
FOLTMOLYOK FOLTVARRÓ KLUB
április 23-án 18 órakor
BÉLYEGGYŰJTŐ SZAKKÖR
minden csütörtökön 16.30 órakor
XXI. MŰVÉSZETI MŰHELY
minden csütörtökön 16.15 órakor
VÖRÖSMARTY SZÍNJÁTSZÓ KÖR
(gyermekcsoport)
minden kedden 17.30 órakor
VÖRÖSMARTY SZÍNJÁTSZÓ KÖR
(ifjúsági csoport)
minden szerdán 16.15 órakor
VÖRÖSMARTY SZÍNJÁTSZÓ KÖR „MINISZINIK”
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 szerdán 18 órakor
TITTI CORSI DANCE CLUB

Néhány csoport munkájához való csatlakozás feltételhez
kötött, ezért kérjük, a programokba újonnan
bekapcsolódni kívánó érdeklődők a részvétel feltételeiről
tájékozódjanak a művelődési központban.

minden csütörtökön 17.30 órakor
FELVIDÉKIEK EGYESÜLETÉNEK ÉNEKKARA

HONISMERETI KÖR
április 12-én 17 órakor
Adalékok Úzd és Borjád történetéhez
Előadó: Molnár Ákos
április 26-án 17 órakor
Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
Előadó: Csehák János

minden csütörtökön 15 órakor
SZÖVŐ SZAKKÖR

FALUDI BÉLA UTAZÓK KLUBJA
április 2-án 17 órakor
Kína I. rész
Előadó: Sziklai Marianna
április 16-án 17 órakor
Horvátországi körút
Előadó: Magyari Sándor
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KLUB (VITA NOVA KLUB)
április 11-én 16 órakor
Mit üzennek betegségeink?
április 25-én 16 órakor
Klubnap
NŐK KLUBJA
április 18-án 16 órakor
Egyperces novellákról egy órában
Előadó: Csehák János
VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB
április 10-én 15 órakor
Húsvét - locsolkodás
(14 órakor kóruspróba)
április 24-én 15 órakor
Orvosi előadás
(14 órakor kóruspróba)
BORBARÁT KÖR
április 2-án 18 órakor
A szőlő zöldmunkái
Előadó: Ónodi Szabolcs
NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
április 18-án
Kirándulás Pécsre, az arborétumba
MADÁRBARÁTOK KÖRE
április 3-án 18 órakor
A sikeres keltetés titkai - tapasztalatcsere
NYUGDÍJAS KÖZTISZTVISELŐK KLUBJA
április 17-én 14 órakor
Bűnmegelőzési tanácsok az áldozattá válás elkerülése
érdekében
Előadó: Kreiner József r. alezredes
DYSLEXIÁS GYERMEKEKÉRT TOLNÁBAN EGYESÜLET
április 18-án 17 órakor
Lovasterápia
Előadó: Bíróné Klausz Judit gyógypedagógus, lovasterapeuta

minden csütörtökön 15 órakor
DÍSZÍTŐMŰVÉSZ KÖR

minden pénteken 15.30 órakor
KRÄNZLEIN NÉPTÁNCEGYESÜLET
minden csütörtökön 17.30 órakor
HASTÁNC
minden csütörtökön 19 órakor
JÓGA
minden hétfőn 16 órakor
(Helye: Dózsa Gy. u. 29.)

SZÉKELY SZÖVŐ SZAKKÖR
minden kedden 15.30 órakor
(Helye: Vörösmarty M. Általános Iskola)
KÉPZŐMŰVÉSZ KÖR
április 16-án 17.30 órakor
REIKI KLUB – INGYENES KEZELÉSSEL
minden hétfőn és pénteken 18 órakor
SEVEN CLUB SINGERS
minden szerdán 16 órakor
(Helye: Dózsa Gy. u. 29.)
SZÉKELY KÖR KÓRUSA

EGYÉB SZERVEZETEK PROGRAMJAI,
VÁSÁROK
április 2-án 9-12 óráig
Az Országos ’56-os Szövetség Tolna Megyei Szervezetének
fogadóórája
április 2-án és 20-án 8-14 óráig
Vegyes aprócikk vásár
április 3-án 8-12 óráig
Muskátlivásár
április 4-én, 11-én, 18-án és 25-én 8-12 óráig
Magdi turi
április 10-én 8-12 óráig
Bálás cipővásár
április 13-án 8-12 óráig
Bálás kabátvásár
április 23-án 8-12 óráig
Cipővásár
április 27-én 18 órakor
BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola Tagintézmény –
nemzetiségi nap
A bonyhádi művelődési központ
a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
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Építészeti értékek védelme Závodon
Mondhatjuk, hogy a településen
már a 80-as évek végén felfigyeltek az
építészeti értékekre. Az akkori vezetés
különös figyelmet fordított ezeknek
gondozására, ápolására. Ide tartoznak
a vallási építmények és a lakóházak
utcai, utcafronti díszei. A település
lakosainak összefogásával újult meg a
kálváriadomb, a belterület körmeneti
kápolnái, köztéri szobrok.
- Mi változott a településen a helyi rendelet elfogadása óta, amit a
képviselő-testület alkotott?
- 2002-től helyi rendelet szól az építészeti értékek védelméről. Ez nevezetesen 70 védett helyet nevez meg.
Évente a képviselő-testület meghatározott összeget különít el, amelyet
a lakosok részére kiírt pályázathoz
csatol. Ezzel is ösztönözve a lakosokat
az értékek ápolására.
Závodon helyi rendelet szól az
építészeti értékek helyi védelméről.
Erről és az értékmentő munkáról
beszélgettünk Szász Gáborral.
- Kérlek, mesélj a kezdetekről!
- 2009-ben a településen évente
megrendezésre kerülő “Forgó” fesztiváljának ez évi kiemelt témája volt
az építészeti értékek helyi védelme.
Az akkori fotókiállításon mutattuk
be az elmúlt 25 év során elvégzett
munkát - kezdte Szász Gábor a Závod
Értékeiért Közalapítvány kuratóriumi
elnöke.

- Információim szerint a felújításokat
jelentős uniós forrás is segítette. Ez
így van?
- Igen. Az Európai Unió Sapard
programja tette lehetővé,hogy
elképzeléseinket kivitelezhessük.
Hiszen,ehhez pénzre volt szüksége
a falunak. „Összefogással Závod
építészeti értékeiért” c. pályázatunk
nyert. A 2006-ig tartó munkálatok
során csaknem 30 lakóház, köztéri
kút, szobor, kerítés újulhatott meg
75 %-kos támogatással. Itt szeretném
megjegyezni, hogy a munkák jelentős
része 2003-2007 közé tehető.

- Milyen díjakkal dicsekedhet a
település az értékmegőrzéshez kapcsolódóan?
- Az értékek megőrzése és megújítása terén végzett munkáért a település
Podmaniczky-díjjal gazdagodott. Ezt
2004 –ben kapta település.
2007-ben elnyertük a - hazánkban első alkalommal meghirdetettHelyi Építészeti Örökség Nívódíjat.
Szeretném pontosan idézni a elismerés indoklását:
„…Élő, működő falu, ahol a megmaradt értékeket igyekeznek rendben
tartani, az elpusztultakat jó színvonalon rekonstruálni…. Ezzel egységes,
a történeti értékeket előtérbe helyező
utcaképeket, településkaraktert állítottak helyre hitelesen. A helyreállított lakóépületek megőrzik eredeti
funkciójukat, hasznosításuk továbbra
is biztosított….” Erre a díjra nagyon
büszkék vagyunk-mosolyog Gábor.
További tulajdonosai vagyunk a
Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület által adományozott
díjnak is.
- Sok háztulajdonos külföldi állampolgár. Ők hogyan tudnak beilleszkedni az értékmentő munkába?
- Igen, a településen 15%-ra tehető
a külföldi ingatlantulajdonos. Örvendetes, hogy alapvetően nagyon
jó párbeszéd alakult ki velük.
Támogatnak bennünket az elképzeléseinkben, ennek megfelelően
alakítják portáikat. Lakóházukat gon-

Megoldódik a vízelvezetés Bonyhádon
Bonyhád Város Önkormányzata a
Dél-Dunántúli Regionális Operatív
Program DDOP-5.1.5/B-09 Települési bel- és külterületi vízrendezés
című konstrukciója keretében sikeres pályázatot nyújtott be Bonyhád
belterületi vízrendezésre.
A projekt megvalósításának összköltsége 83.710.150.-Ft, melyből
a megítélt támogatás összege
75.339.135 Ft. A projekt a végéhez
közeledik. A három fő területből
kettő területen a munkálatok már
befejeződtek. Elkészült a Dózsa
György utcában 102 m hosszúságú

betonburkolatú árok és 76 m
hosszúságú zárt csapadékelvezető
csatorna.
Szintén elkészült a Völgységimalomárok 77 m hosszúságú medrének burkolása, 12 m hosszúságú
betonáteresszel és a 301 m hosszú
földárok medertisztításával, kotrásával.
A projekttel érintett harmadik terület a Borbély utcai csapadékelvezető
-árok, melynek kialakítása még folyamatban van.
A projekt várhatóan május 31-én
zárul.

I. T.

dosan felújítják, a homlokzatképzés,
színezés, kerítésépítés tekintetében elfogadják a tanácsunkat, és igyekeznek
beilleszkedni, bekapcsolódni a közösségi életünkbe.
- Ki irányítja a szakmai munkát?
Igyekeztünk olyan, a falu lakosai által nem ismert, de szakmai tudásában
magas értékeket képviselő hozzáértőt
találni. Ez azért volt nagyon fontos, mert a nevezett személy külső
szemlélőként véleményezi az elképzeléseinket, a munkáinkat. 2006 óta
a tervezett és megvalósulni szándékozott munkákat főépítész véleményezi. Fontos megemlítenem, hogy
rendeletet hoztunk az épületekre
elhelyezhető parabolaantennák terén
is. A helyi rendezési tervünk fontos
része az értékvizsgálati munkarész,
amely a védett épületállományon
elvégezhető munkákat szabályozzasorolja Gábor.
- Hogyan értékeled az elmúlt évek
munkáját? Mi az, ami számodra a
leglényegesebb?
- Úgy gondolom, volt értelme az
eddigi munkának. A lakosok megtanulták az évek folyamán, hogy mi az
igazi érték. Ennek eredményeképpen
meg tudják különböztetni az értéket
a giccstől. Ez a legnagyobb elismerés
számomra-fejezi be az interjút Szász
Gábor.
I. T.
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Az izményi Hegyhát Erdei
Iskola

Példás összefogás
Izményben

Minden évben a legizgalmasabb a
gyerekek számára, hogy a jól megérdemelt osztálykirándulásnak eljöjjön
a napja. Izményben a Hegyhát Erdei
Iskolában, napsütötte udvar, medence
és számtalan programlehetőség várja
a táborozni vágyó gyerekeket és a
pedagógusokat.
Ifjúsági szállónk az idei évben átalakult, Rosenzweig László ügyvezető
igazgató irányításával, új gondolataink, új elképzeléseink vannak. Müllerné Kulcsár Krisztina vezetésével
megújult erővel igyekszünk a lehető
legjobb kiszolgálást biztosítani vendégeinknek.
A kőépületben 82 férőhellyel rendelkezünk, az étkezést saját főzőkonyhánkból biztosítjuk. A reggeli
svédasztalos, az utolsó este pedig
kemencés programmal várjuk a vendégeket. Kiemelt programjaink közé
tartozik a bukovinai székely hagyományok megismertetése. A szövést
a Váraljai Szövőműhely dolgozóitól

Kelemen Ferenc polgármester
kezdeményezésére az elmúlt év decemberében, 15 fővel megalakult
az „Együtt Izményért” Egyesület. Az egyesület létrehozásának
célja az, hogy a települést összefogással élhetőbbé tegyék. A téli
időszakban hintákat (2-es hinta,
mérleghinta,láncos hinta) készítettek
a falu vezetőjének irányításával és
aktív részvételével. Voltak, akik
faanyaggal, vasanyaggal vagy munkával segítették a játékok elkészítését.

sajátíthatják el a gyerekek. Túrákat
vezetünk a Mecsekbe, és kézműves
foglalkoztatásokat is tartunk a
gyerekeknek. Szeretnénk, ha a nálunk
töltött idő alatt a diákok minél jobban
megismernék Izményt, a sokszínű
Völgységet, a Kelet- Mecseket, valamint az itt élő embereket, népszokásaikat.
Igyekszünk a pedagógus válláról a
terhet levenni, megoldunk helyettük
mindent, ha minket választanak.
Kísérőknek ingyenes (10 gyerekenként egy kísérőnek, felfelé kerekítve),
az utazást megoldjuk a csoport
helyett (külön busszal, annyiért, mintha menetrendszerinti buszjárattal
jött volna).
Számunkra az a fontos, hogy a vendég jól érezze magát és visszatérjen
hozzánk!
Müllerné Kulcsár Krisztina

Szent Flórián Alapítvány a
tűzoltókért
Mindenki előtt vitathatatlan, hogy a
tűzoltókra mindig lehet számítani. Ha
baj van- legyen az lakástűz, műszaki
baleset vagy árvíz-, akkor a tűzoltók
mennek és segítenek.
Ugyanakkor felmerülhet az a kérdés, ha a tűzoltó kerül bajba, akkor
rajta ki segít? Ha mentés közben lesérül, kiesik a munkából és kevesebb pénzt visz haza, ha tragédia éri,
ki segíti őt a családjáról való gondoskodásban?
A Szent Flórián Alapítvány a bajba
jutott tűzoltók megsegítésére jött
létre és örömmel venné azon lakosok támogatását, akik egyetértenek
az alapítvány céljaival, elismerik
a tűzoltók áldozatos munkáját és
adójuk 1 %-ának felajánlásával
segíteni kívánják őket.
A Szent Flórián Alapítvány 2012.
március 2-án ülést tartott Bonyhádon. A beszámolóban elhangzott, a
múlt évben négy kérelem érkezett
hozzájuk és minden esetben adtak

támogatást. Az ülés témái közt szerepelt továbbá a költségvetés alakulása
és a személyi jövedelemadók (SZJA)
1 %-ából származó bevételek elosztása.
Az Alapítvány tíz évvel ezelőtt
azzal a céllal alakult, hogy a bajbajutott, segítségre szoruló tűzoltókat
támogassa. Alaptőkéjéből, valamint
az SZJA 1 %-ából gazdálkodik és
ebből tud segítséget nyújtani. Éppen ezért fontos az adóból befolyó
összeg mértéke, a kuratórium ennek
növelésére törekszik. A „Szent Flórián
Alapítvány a bajbajutott tűzoltók
megsegítésére” elnevezésű civil
szervezet a 18862162-1-17 adószámmal rendelkezik, melyre örömmel
várja az 1%-os felajánlásokat nemcsak a tűzoltóktól, hanem mindazon
személyektől, akik elismerik, értékelik és támogatják a tűzoltók tevékenységét és ily módon kívánják őket
segíteni.
I. T.

A játékokat az orvosi rendelő
és óvoda udvarán kívánják elhelyezni. Utóbbi helyen a már meglévő
csúszdához tetőt is gyártottak, amit a
jó idő beköszöntével építenek hozzá.
-Célunk még a focipálya mellé
egy szabadidőpark kialakítása, ahol
hasznosan és önfeledten szórakozhat
a település lakossága- fejezte be a
polgármester.
I. T.

Pályázati felhívás
A Bonyhádi Német Önkormányzat pályázatot ír ki

„Az Elhurcoltak emlékezete”
címmel.
A pályázat célja: A ma még élő, malenkij robotra elhurcolt emberek történetének feltárása, összegyűjtése, a még meglévő emléktárgyak fotózása. A
pályaművekből terveink szerint kiadvány készül.
A pályázaton minden korosztály részt vehet, egyénileg vagy csoportosan.
Elvárások: A pályamű tartalmazzon egy minimum 10 perces hangfelvételt
és annak gépelt változatát. Amennyiben a megszólaltatott személynek van
néhány emléktárgya - pl. levél, napló, faragott baba, vagy bármi ami abból
az időből való -, úgy annak fotóját.
A pályaműveket digitalizált formában kérjük benyújtani, pl. e-mailben,
CD-n, vagy pendrive-on.
A pályaművet magyar, illetve német nyelven is elfogadjuk.
A pályázati űrlap a www.bonyhad.hu oldalról letölthető.
Beadási határidő: 2012. augusztus 31.
Beküldési cím: Bonyhádi Német Kisebbségi Önkormányzat,
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. avagy e-mail cím: bnko@bonyhad.hu
Nevezési díj nincs.
Értesítés a zsűri döntéséről: 2012. Szeptember 30.
Díjazás:
I.helyezett: 20.000 Ft
II.helyezett: 15.000 Ft
III.helyezett: 10.000 Ft
A nyertes pályázók felkészítő tanárait könyvutalvánnyal jutalmazzuk.
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Völgységi Hírlevél – Ingyenes közéleti havilap • Kiadja a Völgységi Többcélú
Kistérségi Társulás • Felelős kiadó: Potápi Árpád János • Szerkesztő: Istenes
Tímea • E-mail: volgyseghir@gmail.com • Tördelés, nyomdai előkészítés:
Walter Creatures Kft. • Nyomda: Völgység Nyomda • Terjeszti a Magyar
Posta Zrt. • ISSN 2062-7335.
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Véradás volt Nagymányokon

Csaknem 35 önkéntes véradó jelent
meg a bonyhádi Vöröskereszt által
szervezett véradáson Nagymányokon.
A biztonságos hazai vérellátáshoz
évente 500.000 egység vérre van

szükség. Ehhez évente közel félmillió önkéntes embertársunk véradományát, önzetlen segítségét várják
beteg embertársaink.
A Magyar Vöröskereszt véradásra
várja azon egészséges embereket, akik
a véradás jelentőségét és szükségességét szívükön viselik. Balogh Béláné,
a bonyhádi Vöröskereszt szervezetének vezetője kérdésünkre elmondta,
hogy a következő időpontokban lesz
véradás a kistérségben:
Március 28. (szerda) Tevel
10.30-15.30
Művelődési Ház
Április 11. (szerda) Kakasd
12.30-15.30 Faluház
Április 19. (csütörtök) Lengyel
9.00-13.00
Mezőgazdasági Szakképző Iskola

Mátyás prózamondó
verseny
A Solymár Imre Városi Könyvtár
szervezésében február 22 –én került
sor a Mátyás prózamondó versenyre.
20 gyerek mérette meg magát.
Érkeztek Bátaapátiból, Dombóvárról,
Györéből, Mórágyról , Pörbölyről és
a helyi két általános iskolából.
A Kovács Lászlóné, Jeneiné Ambrus
Anikó és Csibi Krisztina alkotta
zsűri a következőképpen értékelte
az előadásokat:
3. helyezett Szabó Dániel pörbölyi,
1. osztályos tanuló- Táltos galamb,
2. helyezett Kovács Ágnes dombóvári, 4. osztályos tanuló- Cigányok,
a légy meg Mátyás,

1. helyezett Krutki Evelin mórágyi,
3. osztályos tanuló-A béreslegény
megtanítja Mátyás húgát dolgozni
c. mesével.
Különdíjat nyertek:
Goják János dombóvári 4. osztályos
tanuló- Mátyás király mög a szállást
adó cigányok,
Flóris Boglárka a mórágyi általános
iskola 3. osztályos tanulója- Mióta
nem szántanak asszonyom, című
mesékkel.
Schnell-Nagy Erika
gyermekkönyvtáros,
Solymár Imre Városi Könyvtár

Tűz ütött ki egy családi házban

Egy családi ház kazánházában ütött
ki a tűz, amely tovább terjedt február
13-án, Kakasdon.
A tűzoltók négy autóval, három
szekszárdi és egy paksi szerrel vonultak a helyszínre, hogy megfékezzék
a lángokat. A tűzben szerencsére
nem sérült meg senki, de az épület-

ben, főleg annak tetőszerkezetében
jelentős kár keletkezett. A tűzoltók
az épületből a robbanásveszély miatt
egy széndioxid-, valamint egy PBgázpalackot is eltávolítottak.
A tűzesetet követően példás összefogásról tett tanúságot a falu lakossága. Sokan segítettek a romok eltakarításában és jelentős pénzadomány
is összegyűlt pénz valamint sok
berendezési tárgyakat illetően.
A ház tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, elsődleges céljuk a tetőszerkezet javítása, felújítása, hiszen
az sérült meg legjobban. Amikor az
elkészül, akkor tervezik a további
munkákat.
I. T.

A díjazottak balról jobbra
Kovács Ágnes, Goják János, Szabó Dániel, Krutki Evelin, Flóris Boglárka

Kopjafa-avatás
A Teveli Fiatalok Egyesülete szervezésében március 17-én kopjafa-avatásra került sor.
A kopjafát a Bácskában meggyilkolt 42 férfi emlékére állították.
Az emlékműnél Kóka Rozália, népdal- és népmesegyűjtő, a Népművészet Mestere, a magyar néphagyomány jeles képviselője mondott
beszédet. Az emlékművet Mayer
Mihály nyugalmazott megyés püspök
áldotta meg.
A programon fellépett a Teveli
Székelykör kórusa és Teveli Dalárda,
férfi kórus. Az emlékművet Kismődi
Balázs, bátaszéki fafaragó készítette.

A programhoz kapcsolódóan a
kultúrházban Péter László író,grafikus
előadását hallhatták. Ezt követően pedig Salamon Ferenc „El van bütülve”
c. alkotásának bemutatójára került
sor. A szerző csokorba kötötte, és az
Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének támogatásával átnyújtja nekünk
a háromszéki illatos nyelv-virággyűjteményét. Könyvében az állandó
szókapcsolatok jellemvonásairól,
formai és tartalmi sajátosságaikról kapunk összefogó képet, majd
nyelvtörténeti visszapillantásként
nyelvújító székelyek szólásait, állandó
szókapcsolatait olvashatjuk.
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Tájékoztató a LEADER
pályázatok feldolgozottságáról
A Tolnai Hármas Összefogás Nonprofit Kft-hez a LEADER pályázatok
második fordulójában 137 darab pályázat érkezett be.
Első lépésben a pályázatok alapjogosultsági és formai vizsgálata történt meg. Amennyiben a benyújtott
dokumentáció hiányos vagy hibás,
úgy a munkaszervezet hiánypótlásra
szólította fel az ügyfelet. A hiánypótlások többségében beérkeztek és feldolgozásra kerültek.
A pályázók egy része már megkapta a befogadó levelet, amelynek
birtokában a beruházás megkezdhető.
A munkaszervezet a pályázat kezelés időtartama alatt valamennyi felújítást, korszerűsítést tartalmazó beruházás esetében, illetve kis értékű fejlesztéseknél az új építésnél is előzetes
helyszíni szemlét folytatott le.
A hiánypótoltatás és a befogadás
után kerül sor a pontozásra, a rangsorok felállítására, a minimum ponthatárok meghúzására, és a pályázók
határozatban történő kiértesítésre,
miszerint a pályázat támogatásban
részesült vagy sem.
A pályázatok megoszlása a célterületek között:
- A helyi igényekre épülő piacképes
termékek előállításának fejlesztése,
szolgáltatásfejlesztés, a megújuló
energiaforrások előállításának és
hasznosításának támogatásával 23 db
- Kis értékű technikai és tradicionális eszközbeszerzés a hagyományőrzés

és ápolás céljaihoz” 26 db
- Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása új munkahelyek
teremtése és a meglévők megtartása mellett, a helyi igényekre épülő
piacképes termékekre előállításával,
szolgáltatások nyújtásával 10 db
- Faluszépítés LEADER módra
23 db
- Helyi kulturális és építészeti értékek megőrzését és bemutathatóvá
tételét segítő beruházások támogatása
a hagyományos kézműves mesterségek és termékek fejlesztése által
1 db
- Rendezvény 34 db
- A közbiztonsági szolgáltatások
kistérségi szintű megszervezése és
hatékonyságának javítása 5 db
- Képzés 5 db
- Az I. és II. tengely keretében nem
támogatható erdő- és mezőgazdasági
fejlesztések, valamint az élelmiszer
feldolgozás támogatása. 9 db
- A szociális gazdálkodás támogatása 1 db
További információkért látogasson el honlapunkra (www.tolnaiharmas.hu) vagy keresse fel irodánkat
a 74/588-100 telefonszámon vagy
személyesen Hőgyészen, a Kossuth
L. tér 6. szám alatt.
A Tolnai Hármas Összefogás
Nonprofit Kft.
munkaszervezete

Bonyhád város támogatásával
folytatódik a pályázat

NYÍLT NAP A GONDOZÁSI KÖZPONTBAN

A bonyhádi Gondozási Központ
A Gondozási Központ a foglalkozNagy
sikerű
nyílt napot
tartottak tatást
2012. ajanuár
18.-án
bonyhádi Gond
által
elnyert
TÁMOP5.4.3.-10/2pályázat
által atámogatott
Központban.
2010-0003 pályázat első szakasza foglalkoztatási időszak - nyolc hónap
A rendezvény
célja: az érdeklődőknek
bemutatni
az tehát
Intézményt,
február
28.-án lezárult.
- tartamának
feléig,
további 4az ott
tevékenységeket, a különböző szolgáltatásokat. A korábban meghir
A projektben,
amely
az Európai
hónaponhogy
keresztül
vállalja, Mór
melynek
programot
annak
ellenére
megtartották,
a Perczel
utcai épü
közelmúltban
egy csőtörés
miatt súlyosan
megsérült,
mostforintot
aládúcolva v
Unió
támogatásával,
az Európai
költségeit
- mintegy és
5 millió
károk helyrehozatalát.
Szociális Alap társfinanszírozásával - Bonyhád város finanszírozza.
Már a reggeli
érkeztek
akiket
az Intézmény
dolgozói
valósul
meg, óráktól
20 főnek
nyílta látogatók,
A Gondozási
Központ
továbbfoglalteával, aprósüteménnyel kínáltak.
lehetősége az újbóli elhelyezkedésre koztatás időtartama alatt havonta egy
érdeklődők elsősorban az alkalommal
idősebb korosztályhoz
tartoztak, tö
a Az
munkaerőpiacon.
biztosítja esetmegbeszélő
hozzátartozóikkal érkeztek. Ők elsősorban a Gondozási Központban
A kiképzett segédgondozók
csoportban
való részvételkértek
lehetőségét
ellátásokról,
térítési díjakról, egy
igénybevételi
lehetőségekről
tájékoztatá
éven keresztül részmunkaidős, napi 4 minden programba bevont személy
A fiatalabb korosztályt azok a diákok képviselték, akik a pályaválasztás so
részére.
órás
foglalkoztatásban
vesznek részt
a után
szociális
ápoló és gondozói
hivatás
érdeklődnek.
szociális alapszolgáltatások területén
A program 2012. június 30-án
A program a következőképp alakult:
működtetett
szolgáltatásokban.
be.
9 órától - Tájékoztatás
az intézményfejeződik
tevékenységéről
10 órától - A Perczel utcai intézmény bemutatása
11 órától - A Szabadság utcai Átmeneti otthon bemutatása

Akiknek az 1 %-ot felajánlhatjuk:

A rendezvény zárásaként kötetlen beszélgetésre volt lehetőség az Intézmén
dolgozókkal és az ellátottakkal.

Váradi Antal Értékmentő Egyesület: 18862911-1-17

A
program
az Közalapítvány:
Intézmény TÁMOP-5.4.3.-10/2-2010-0003
számú „Az á
Závod
Értékeiért
18860036-1-17
díjban
részesülők
bevonása
a
Bonyhádi
Kistérség
szociális
Aranyfácán
Néptánc
Egyesület,Bátaapáti:
18866726-1-17
tevékenységébe, elsősorban a házi segítségnyújtás feladatainak ellátásába”
pályázatának keretében valósult meg.

Völgységi Többcélú
Kistérségi Társulás
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.
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

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.
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REJTVÉNYPÁLYÁZAT A

Korall Ajándéksziget TÁMOGATÁSÁVAL!

A 2012. február havi rejtvény megfejtése:
„Nem kell tőle félned,nem harap a kutyus.”
A szerencsés nyertes: Schmidt-Győrfi Andrea Bonyhádról
(a képen balra) akinek a felajánló, Korvin Margit,
a Korall Ajándéksziget bolt tulajdonosa gratulál.
Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését
2012. április 10-ig kérjük postára adni.

AMI A HÍRLEVÉLBŐL
KIMARADT

Keresse fel megújult honlapunkat,
ahol még több völgységi hírt olvashat:

www.volgysegikisterseg.hu

Hetenként mikrobusszal
Németországba.
Nürnberg - Frankfurt - Köln,
München - Stuttgart.

Háztól-házig fuvart is vállalunk.

Tel.: 72/441-542,
30/237-5007.

