
völgységi
hírlevélBonyhád és környéke

közéleti lapja VI. évfolyam, 7. szám • 2012. szeptember

Átadták a felújított tanuszodát

Bonyhád két általános iskolájában 
augusztus 31-én tartották a tanév- 
nyitót. Potápi Árpád János polgár-
mester a Széchenyi Iskola ünnepé-
lyén az oktatási intézményekben 
végrehajtott tavalyi és idei, közel 150 
millió forint értékű fejlesztésekről és 
felújításokról számolt be, és az ün-
nepség befejeztével átadta a felújított 
tanuszodát. A nemzeti színű szalag 
átvágását követően Hajdu Sándor 
uszodavezető mondott köszönetet, 
majd Erb József plébános, Aradi 
András evangélikus, Mészáros 
Zoltán református és Pátkai Béla 
baptista lelkészek megáldották a 
létesítményt és Isten áldását kérték 
annak használóira. Ezt követően az 
érdeklődő közönség szemügyre ve-
hette az új színben pompázó uszodát, 
ahol szinkronúszás bemutatóval tet-
ték még emlékezetesebbé az átadás 
napját. 

Az 1989/90-es tanévtől működő 
Városi Tanuszoda felújítását június 
25-én kezdték el. Ez idő alatt is kiváló 
körülmények között, a májusban 
átadott Bonyhádi Termálfürdőben 

zajlott az úszásedzés és oktatás, 
valamint a vízi sport szerelmesei itt 
hódolhattak kedvenc sportáguknak. 

A 42.565.350 forint végösszegű 
uszodafelújításra Bonyhád Város 
Önkormányzata 15 millió forintot 
kapott a Duna-Mecsek Területfej-
lesztési Alapítványtól. A fennmaradó 
27.565.350 forintot az Önkormányzat 
önerőből finanszírozta. A felújí-
tás során kicserélték az uszoda 
nyílászáróit és felújították a tető 
szigetelését. Az uszoda csempe oldal-
falburkolatát, padlóburkolatát és az 
úszómedence burkolatát is újra csem-
pézték. A medence lejáró hágcsóit, a 
négy indítóblokkot és a radiátorok 
takaróburkolatát is kicserélték.

A hyporaktárban kézmosót alakí-
tottak ki és csempével burkolták le 
a helyiséget. A szauna melletti he-
lyiségben jelenleg egy merülőfürdőt 
alakítanak ki, mely októberre készül 
el. Bonyhád Város Önkormányzata 
reméli, hogy a gyerekek és a felnőttek 
is egyaránt szívesen használják a meg-
szépült uszodát.  

  Varga Zsófia

Újabb IKSZT átadása 
a kistérségben

Váralja település önkormányzata 
közel 25 millió forintot nyert Integrált 
Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) 
kialakítására, amelyhez több mint 8 
milliós önerőt biztosítottak. A támo-
gatásból újították fel, akadály mente-
sítették az egykori református iskola 
épületét. Nyílászárókat cseréltek, 
korszerűsítették a fűtési rendszert, a 
vizesblokkokat; teakonyhát, rendez-
vénytermet, kerékpár- és babakocsi-
tárolót építettek, az udvaron pedig 
kerti padokat helyeztek el. 

Az épületet Jánosi Györgyről, a 
néhai közösségszervező lelkészről, 

költőről nevezték el, aki a mai váraljai 
Hagyományőrző Egyesület elődjének, 
a Gyöngyösbokréta Mozgalom 
alapítója volt. Egyházi szolgálatán 
túlmenően Váralja község közéle-
tének alakítója, formálója volt több 
évtizeden keresztül. Vállalt feladatai 
között első helyen szerepelt a tudatos 
értékmentés. Az új IKSZT épületét 
Filczinger Ágnes polgármesterrel 
együtt Tóth Ferenc kormánymeg-
bízott, valamint Jánosi György  
lánya, a 97 éves Péter Lajosné, Váralja 
díszpolgára – avatta fel.   

                                                                                    tii

Szüreti felvonulás 
Bonyhádvarasdon

A viseletes felvonulást kulturális program követte a művelődési házban. 
Fellépett a Teveli Dalárda katonadalokkal, majd a helyi Német Hagyományőrző 
Csoport,  a Székely Népdalkör végül a bonyhádvarasdi  óvodások műsorát  
láthatták az érdeklődők. A hagyományos szüreti nap bállal zárult.

IT.
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Új ruhához új nyaklánc 
ajándékba 

A Kränzlein tánccsoportunk lány tagjai közel egy éve viselik a dirndli 
ruhájukat. Egy év alatt a rengeteg fellépésnek köszönhetően az ország min-
den pontjában hatalmas sikert arattunk az egységes viselettel. A ruhákhoz 
már csak egy nyaklánc hiányzott, amit a bonyhádi születésű Wirth fivérek és 
feleségük (Ursula és Hans, valamint Monika és Adam Wirth) augusztus végén 
ajándékoztak nekünk. Óriási köszönetet szeretnénk mondani a családoknak 
a 45 nyakláncért, melyek azóta még szebbé teszik viseletünket.

Melcher Alexa

Neue Ketten zum neuen 
Tanzkleid

Die Tänzerinnen von Kränzlein treten seit einem Jahr, um ihre Trachten 
zu schonen, in neuen Dirndln auf. Dank der zahlreichen Auftritte ernten 
wir auch in diesen neuen Kleidern landesweit Riesenerfolge. Doch zu den 
Kleidern fehlten uns die entsprechenden Ketten. Ende Sommer schenkten 
uns die aus Bonnhard gebürtigen Gebrüder Hans und Adam Wirth samt ihrer 
Frauen Ursula und Monika 45 Halsketten. Ein riesengroßes Dankeschön von 
uns Mädchen an die großzügige Spende, für die Ketten, die unsere Kleider 
wunderschön ergänzen.

Alexa Melcher
deutsch von lohn

Szent István Tage in Tardoskedd
Am letzten Augustwochenende 

wurden in unserer slowakischen 
Partnergemeinde Tardoskedd 
zum 14. Mal die Szent István Tage 
gefeiert. Eine Delegation unter der 
Leitung von Vizebürgermeisterin 
Ibolya Filó-Ferencz, der Tanzverein 
Kränzlein und der Chor der 
Oberungarn vertraten unsere 
Stadt. Am Samstagvormittag fand 
unter Teilnahme der Partnerdörfer 
und -städte von Tardoskedd eine 
Festsitzung statt, wo die einzelnen 
Vertreter ihren Heimatort vorstellten. 

Danach weihten sie gemeinsam die 
Säule der Freundschaft ein. Unsere 
Delegation war zum Mittagessen 
eingeladen, die Gastgeber servierten 
uns ungarisches Gulasch. Die 
Feierlichkeiten begannen am 
Nachmittag an der Statue des Königs 
Stephan des Heiligen. Nach der 
Festrede von Bürgermeister Marián 
Tóth legten die Gäste ihre Kränze 
nieder. Die beiden Bonnharder 
Kulturgruppen traten am Volksfest 
am Sonntagnachmittag auf.

Zsófia Varga

Átadták a nagymányoki játszóteret
Nagymányok Város az Új Magya-

rország Vidékfejlesztési Program Eu-
rópai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból falumegújítás jogcímen, 35 
millió forint támogatást nyert. 

Az Erkel Ferenc és a Béke utcai 
közterületeken új játszóterek kerül-
tek kialakításra, melynek ünnepélyes 
átadása szeptember 1-jén volt. A já-
tékeszközök –minősítésük alapján- 
fogyatékkal élő gyermekek számára 
is biztonsággal használhatóak.

A beruházás keretében felújították 
még a postát és a tűzoltószertárat 

befogadó épület teljes homlokza-
tát, annak tetőszigetelését, PVC 
vízszigetelését, valamint a nyílászárói-
nak cseréjére is sor került. A projekt 
kivitelezője a helyi Terc-co Kft. A 
teljes beruházás várhatóan szeptem-
ber végéig fejeződik be.

-A település központi épületének 
megújításával, valamint a játszótér 
kialakításával vonzóbbá, élhetőbbé 
kívánjuk tenni a településünket, 
az itt élők kulturális és szórakozási 
lehetőségeit javítva-mondta Karl Béla 
polgármester.                                 tii

KAKASD
Idén, augusztus 18-án rendezték meg Kakasdon a hagyományos kakasfőző 

versenyt, melynek helyszíne az iskola udvara volt. A főzőversenyre a környék-
beli településekről és a falu tesvértelepüléseiről  Deákiból (Szlovákia), 
Radibórból(Németország) is érkeztek vendégek.

A programot Bányai Károly polgármester köszöntője nyitotta meg, majd 
kulturális program következett, ahol fellépett a Sebestyén Ádám Székely 
Társulat, a Csillagösvény Népdalkör és a Kakasdi Német Nemzetiségi Kórus.

Ezután kezdődött a főzés és a focikupa. A gyerekek szórakoztatásáról is gon-
doskodtak a szervezők; volt papírhajtogatás ,arcfestés,délután pedig habparti.

A remek hangulatú rendezvényt az esti tűzijáték zárta. 
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17. alkalommal került megrendezésre
 a Röplabdás Találkozó 

Közel 300 sportoló, pazar 
mérkőzések, remek hangulat 
– röviden így jellemezhető az 
Országos Röplabdás Találkozó. A 
Bonyhádi Röplabda és Szabadidő 
Klub immáron 17. alkalommal hívta 
életre az eseményt, amelynek ezúttal 
nemcsak a bonyhádi sportpálya, 
hanem a május 1-jén megnyitott, 
impozáns látványt nyújtó Bonyhádi 
Termálfürdő adott otthont augusztus 
10-12. között. Idén is az ország 
számos pontjáról, sőt, a határon túli 
Zentáról is érkeztek röplabdások a 
három napos dzsemborira. Augusztus 
10-én az úgynevezett települések 
közötti kategóriával kezdődött a 
találkozó. Ezen a napon 27 csapat 
mérte össze erejét, végül a veszprémi 
No Name bizonyult a legjobbnak. 
Szombaton a 6 fős mix kategóriával 
folytatódott a rendezvény a 
sporttelepen, és az I. Bonyhád 
Beach Strandröplabda vegyespáros 
összecsapásai is ekkor kezdődtek a 
termálfürdőben található három, 
nemzetközi előírásoknak is megfelelő 
pályán. Izgalmas játszmákat vehettek 
szemügyre az eseményre látogatók. A 
csoportmérkőzések után, a helyosztó 
fordulók előtt tartották a szervezők 
a torna megnyitó ünnepségét, 
amelyen a klubelnök mellett 
Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád 
alpolgármestere köszöntötte a 
lelkes sportolókat a város nevében. 
Beszédében kiemelte, Bonyhád 
nyaranta igazi fesztiváli arcot ölt, a 
röplabdás találkozó is a meghatározó 
események közé tartozik, amelyet 
közel két évtizeddel ezelőtt Istenes 
László és segítői álmodtak meg. 
Örömtelinek nevezte, hogy idén a 
XII. Tarka Marhafesztivállal azonos 
hétvégén volt az amatőr röplabdás 
berkekben nagy sikernek örvendő 
völgységi sporttalálkozó, hiszen 
ezáltal a város sokszínű kultúrájába 
is belekóstolhattak a röplabdások. 
Vasárnap a döntők zajlottak. 
Látványos megmozdulásokból 
és kiváló meccsekből ezúttal sem 
volt hiány. Több év kihagyást 
követően, ismét egy hazai csapat 
emelhette magasba a 6 fős mix 
kategória megnyeréséért járó 
serleget: a Bernhardt Autósiskola 
együttese nem talált legyőzőre. A 
strandröplabdában pedig a Bátáról 

és Budapestről érkezett Kovácska 
Mária-Kovács Ákos vegyespáros 
nyakában csillogott az aranyérem 
a vasárnapi díjátadót követően. Az 
eseményen jelen volt Pelle Ervin, a 
torna főtámogatója, a Lux Invest 2000 
Kft. ügyvezető-igazgatója, Bölcsföldi 
Árpád, a találkozó lebonyolításában 
közreműködő BONYCOM Kft. 
ügyvezető-igazgatója, valamint 
Bölcsföldi Zoltán, a Bonyhádi 
Termálfürdő vezetője is. 

A klub elnöke, az egyesület 
valamennyi tagja nevében köszönetet 
mondott Bonyhád város vezetésének, 
a közüzemi cégek, a termálfürdő, 
valamint a Lux Invest 2000. Kft. 
irányítóinak, hogy ezúttal is 
segítő kezet nyújtottak a program 
létrehozásához. A röplabdásokat 
pedig arra bíztatta, hogy őrizzék meg 
jó szokásukat, vagyis sportoljanak 
minél többet és jövőre ismét 
látogassanak el Bonyhádra.

   Vizin Balázs
a Bonyhádi Röplabda és 

Szabadidőklub elnöke

Tarka fesztivál
Országos tanácskozással indult a 

XII. Tarka Marhafesztivál augusztus 
10-én Bonyhádon, melyen V. Németh 
Zsolt, vidékfejlesztésért felelős állam-
titkár “A Közös Agrárpolitika (KAP) 
2014 után” címmel tartott előadást.

V. Németh Zsoltot Marticsek József, 
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
elnökségi tagja követte.

Az érdeklődők dr. Húth Balázs,  
a Magyartarka Tenyésztők Egye- 
sületének tenyésztés- és marke-
tingvezetőjének előadását hallhatták.

A tanácskozást dr. Füller Imre, a 
Magyartarka Tenyésztők Egyesü-
letének ügyvezető igazgató vezette. 
A fesztivál fővédnöke: dr. Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési miniszter és 
Potápi Árpád János, Bonyhád pol-
gármestere volt.

A hagyományoknak megfelelően 
idén is a két, szabad tűzön sült ökör 
feltálalásával kezdődött a XII. Tarka 
Marhafesztivál, az első szeleteket 
a XVI. Bonyhádi Állategészségü-
gyi és Állattenyésztési Tanácskozás 

előadói kanyarították le a nyárson 
sült marháról. Délután Tarka-barka 
játszóház várta a gyerekeket, fellé-
pett a Funky Fever Band és a Titti 
Corsi Dance Club, este koncertet  
adott Rúzsa Magdi, a napot a Flooder 
Disco zenéjére zárták az érdeklődők.

A szombati programra csalá-
dok, baráti társaságok, vidéki civil  
szervezetek is érkeztek, mindannyian 
abból a célból, hogy megmutathassák 
főzőtudományukat.

 A rendezvény ideje alatt kira-
kodóvásár, ügyességi feladatok, büfé, 
sőt ökörsült is várta a fesztiválozókat.

A két nap során fellépő együttesek 
óriási sikert arattak. A legnagyobb 
sikert azonban a sztárvendégek tud-
hatták maguknak, péntek este Rúzsa 
Magdi, szombat este pedig Tarány 
Tamás emelte a hangulatot. Az  
esemény az esti tűzijátékkal és az azt 
követő bállal zárult.

                                                                                                
iti

Mórágyi Sörnap

Idén nyolcadik alkalommal rendezték meg a Mórágyi Sörnapot. 
A háromnapos rendezvény pénteken kiállítás megnyitókkal kezdődött.  

Bemutatkozhattak: amatőr festők, foltvarrók, gyöngyfűzők, gobelinké-
pek, szőttes –és kötött babakészítők. E mellé csoportosították a kulturális 
műsorokat: a helyi általános iskola színjátszó csoportja, a Mórágyi Német 
Nemzetiségi Néptáncegyüttes tagjai léptek fel. Szombaton reggeltől a mester-
ségek utcáján kínálták áruikat a kézművesek, a gyerekeket pedig játékok 
várták. A nap fénypontja a kakas-főzőverseny volt, ahol 15 csapat méretette 
meg magát. A program  vasárnapi emlékkoncerttel zárult, melynek helyszíne 
a református templom volt.

                                                                                                  t.i.
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Bonyhádvarasdon Csiki Lászlóra 
emlékeztek a csapattársak 

Augusztus 18-án barátok,ismerősök csoportja először Csiki László futbal-
lista sírjához látogatott,ahol Csaba Józsefné polgármester mondott beszédet 
a 2007-ben, tragikus hirtelenséggel elhunyt kapus emlékére. Ezt követően a 
csapattársak elhelyezték az emlékezés virágait,majd a bonyhádvarasdi és a 
závodi öregfiúk játszottak barátságos mérkőzést. A napot közös vacsora zárta.

IT.

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 

Nagyvejke  
Augusztus végén megtörtént a beiskolázási segély kifizetése. Összesen 16-

an részesültek a támogatásban. Az óvodáskorú gyerekeknek háromezer, az 
általános iskolásoknak tizenötezer, míg a közép-és felsőfokú intézményben ta-
nulóknak húszezer forintot fizettünk ki-tájékoztatta lapunkat Pfaff Ferenc pol-
gármester.                                                                                                                   Istenes t.

Váralja 

A Községi Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Egészségesebb Váraljáért!” 
címmel. Az egészséges életmódot népszerűsítő projekt 2013 -ban zajlana, 10 
hónapos időtartamot felölelve. A program tartalmaz egészségügyi állapot-
felmérést, túra- ,  klub- és sportfoglalkozások szervezését, egészségnap, egész-
séghét megtartását, rajz- és plakátversenyt, valamint települési egészségterv 
elkészítését. A program célja, hogy mindenki számára népszerűbbé tegye az 
egészségtudatosabb életmódot, magatartást. A pályázatban igényelt támogatás 
8,8 millió forint. Sikeres pályázat esetén a program 100%-os támogatottságban 
részesül.                                                                                                               tit

Grábóc  
Augusztus 19-én a helyi Nyugdíjas Klub, Kásler Jánosné klubvezető  

szervezésében fürdőzésre utazott. Az úti cél a Tamási Termálfürdő volt. Az 
utazás költségét a polgármesteri hivatal állta, míg a belépőt mindenki saját 
maga fizette. A kiránduláson 27 fő vett részt- tájékoztatta lapunkat Takács 
László polgármester.

IT.

Cikó
A Hontravel Kft. második alkalommal rendezi meg a ,,Népek tánca, népek 

zenéje” elnevezésű rendezvény sorozatát az  európai népek táncait, zenéjét, 
hagyományait őrző és ápoló művészeti csoportok számára. A versenyre idén 
is jelentkezett a Cikói Német-Székely Hagyományőrző Egyesület, akik tavaly 
megnyerték a fődíjat.

- Felbuzdulva a tavalyi sikerünkön, idén is indulni szeretnénk a meg-
mérettetésen. A rendkívül nagy érdeklődésre tekintettel az idei évben az 
elődöntőket nagyobb megyeszékhelyeken ,városokban tartják szeptemberben. 
A középdöntőt és a döntőt októberben és novemberben rendezik meg. A 
legeredményesebb társulat díja a szakmai zsűri döntése alapján egy erdélyi 
körút- mondta Bogos Jeromosné, az egyesület elnöke.                                                                                                        

                                                                                                       ti 

Bátaapáti
Új helyre költözött az áprilisban megnyílt szociális bolt, melyet az 

önkormányzat üzemeltet. A Coop Zrt-től megvásárolt helységben működik 
tovább az üzlet, amely 10 %-os árréssel dolgozik. Ezzel kívánjuk segíteni a 
lakosságot,hogy ne kelljen utazniuk élelmiszer vásárlás miatt- mondta el 
lapunknak Darabos Józsefné polgármester.                                                    IT.

Cikó
Szeptember 7-én rendkívüli  ülésen döntött a testület és egyidejűleg megbízta 

a polgármestert azzal, hogy a benyújtásra kerüljön a TÁMOP 3.1.4. elnevezésű 
pályázat. Ennek célja az iskola fejlesztése és a pedagógusok képzése. 

A támogatás összege 23 millió forint- tájékoztatta lapunkat dr. Ferencz 
Márton polgármester.                                                                                       IT.

Mőcsény 
Győrfi Attila és Petzné Borbáth Boglárka kezdeményezésére ping-pong 

bajnokságot szerveztek a településen az óvodás és iskolás korú gyermekek 
számára. A sportprogramnak hétfőnként a helyi művelődési ház ad helyet. 
A 14 mőcsényi gyermek 13 fordulón keresztül méri össze tudását. A verseny 
befejezését követően minden gyermek ajándékban fog részesülni.

- Októbertől a felnőttek számára is szervezünk bajnokságot. Nevezni Bony-
hád és környékéről lehetett. A bajnokság hét csapat részvételével indul. A for-
dulók helyszíneit az induló csapatoknak kell biztosítani- tájékoztatta lapunkat 
Győrfi Attila.                                                                                                                  IT.
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Verseny a „ Lengyel legjobb 
sütője” címért

2012. szeptember 1-jén falunap volt 
Lengyelen. A programok összeállí-
tásánál a szervezők minden korosz-
tályra gondoltak. Az idén is meghir-
dették a „Lengyel legjobb sütemény 
sütője” címet, melyért nyolcan indul-
tak. Természetesen főzőversenyt is 
hirdettek, melyre 10 csapat nevezett 
be. 

A gyerekek körében nagy sikere 
volt a kísérő programoknak: lufi 
hajtogatásnak, arcfestésnek, tram-
bulinozásnak és az ugráló várnak. 
A kulturális műsorokat a Bikal-  
Hegyháti ÁMK tanulói nyitották meg 
a palotással, majd egy suszter táncot 
is előadtak. A hagyományőrző cso-
portok közül az idei évben a Lengyeli 
Székely Hagyományőrző Csoport és 
az Aranyfácán Néptánc Együttes 
mutatkozott be. Nagy Katalin dom-
bóvári énekesnő operett részletekkel, 

és slágerekkel készült erre a napra. 
A mulatós zene kedvelőinek nagy 
sikert jelentett Taytiboy fellépése, akit 
a nézők a Nóta Tv-ből már jól ismer-
hettek. A délután hátra lévő részében 
a nagyhajmási Happy Hens csoport és 
a Györei anyukák tánccsoportja mu-
tatta be legújabb műsorát. A műsor 
egyik nagy sikerének számított a helyi 
Zumba csoport fellépése, hiszen a 
lányok most mutatkoztak be először a 
nagyközönségnek. Az esti programot 
a dombóvári Zafír Hastánccsoport 
nyitotta meg, őket a nap sztárvendége 
Wolf Kati követte, akinek közvetlen-
sége elvarázsolta a nézőket. Külö-
nösen nagy sikert jelentett, hogy a 
rendezvényen résztvevő gyerekekkel 
együtt énekelt és táncolt a színpadon. 
A nap végén pedig RETRO DISCO 
várta az érdeklődőket.

   Milleiné Kelemen Csilla

Közel 1800 darab galuska fogyott 
az idei fesztiválon

2012. szeptember 1-jén rendez-
ték meg Tevelen az immár hagyo-
mányosnak mondható Galuska  
Fesztivált. Idén új helyszín, az 
általános iskola sportpályája és 
annak környéke adott otthont a 
rendezvénynek. A látogatókat egész 
nap színes programsorozat várta. 
Délelőtt a galuskáé volt a főszerep; 
a népes mezőnyből a zsűri a teveli 
téglagyár csapatának főztjét találta 
a legjobbnak. Kora délutántól helyi 
hagyományőrzők, illetve vidéki 
előadók műsora volt látható a szín- 
padon. Fellépett a Hőgyészi 
Művelődési Ház Moderntánc 
Csoportja, a Palotabozsoki Magyar 
Dalkör, a Zombai Székelyek 
Egyesületének Tánccsoportja és a 
zombai mesemondók. 

A tombolasorsolás után Zsók 
Levente, a Showder Klub állandó 
fellépője (Stand up comedy - 

Csíkdánfalva) szórakoztatta a 
közönséget. Vanya Kinga zumba 
bemutatóját pedig Aradszky László 
közel egy órás produkciója követte. 
Az estét Mr. Plé Retro Discója zárta. 
A közel ezer látogatót a színpadi 
műsor mellett egész nap kísérő 
programok is várták. A felnőttek 
megtekinthették a helyi termelők 
és a Zombai Boszorkányujjak 
Foltvarró Egyesület kiállítását, vala-
mint egészségi állapotfelmérésen 
vehettek részt. A gyerekeket pedig 
légvár és kézműves foglalkozások - 
gyöngyfűzés, fafaragás, nemezelés, 
foltvarrás, népi játékkészítés - várták. 
A program sikerét mi sem bizonyítja 
jobban, hogy a látogatók számára 
készített körülbelül 1800 darab 
galuska mind elfogyott.                   

Asztalos Zoltán
a Teveli Fiatalok Egyesületének                                                                            

vezetője                 

Závodi Forgó Fesztivál
A fesztivál programja pénteken kezdődött a „Fókuszban a víz” c. szakmai 

rendezvénnyel. Szász János polgármester köszöntőjét követően Csernik János 
„A térség édesvízi készlete és felhasználásának készletei” című előadását 
hallhatták az érdeklődők, majd Bölcsföldiné Csaba Zsuzsanna és Ignáczné 
Szényi Dorottya adott tájékoztatást az Új Széchenyi Terv aktuális pályázatairól, 
valamint a TÁMOP pályázatokról.

Dr. Mellár Tamás, egyetemi tanár előadásában a kistelepülések jövőképéről 
hallhattak értékes gondolatokat. A Váradi Antal Civilházban fotókiállítást 
tekinthettek meg a jelenlévők, melyet az elmúlt kilenc év fesztiválképeiből 
állítottak össze.

Szombaton fúvószenekar nyitotta meg az egész napos kulturális műsort, 
melyet csak a főzőverseny eredményhirdetése és a tombolasorsolás szakított 
meg. A főzőversenyre 18 csapat nevezett. A kulturális műsorban a sváb és 
székely hagyományőrző koreográfiák mellett, modern táncos műsorszámokat 
is láthatott a közönség. A kiegészítő programok között szerepelt: agyagozás, 

arcfestés, gyöngyfűzés, tájház-látogatás, kézimunkák kiállítása, sétakocsikázás, 
légvár. Az estig tartó kulturális műsort tűzijáték zárta, majd a fiatalok hajnalig 
tartó szórakozásáról a Bunker és a Forrás Zenekar gondoskodott.            IT.
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Falunap Mőcsényben
Elmaradhatatlan szórakozás a tel-

epülés lakosainak az augusztusban 
megrendezett falunap,amely idén is 
nagy sikert aratott.

A falunap Krachun Elemér pol-
gármester köszöntőjével, Tóth Ferenc 
kormánymegbízott és Potápi Árpád 
János országgyűlési képviselő ünnepi 
beszédével kezdődött. A látogatóknak 
számos kulturális program nyújtott 
kikapcsolódást: a Pécsi Nemzeti 
Színház művésze Götz Attila, Mil-
licz Anikó és a Hahner Duó lépett 

fel majd latin táncbemutatót láthat-
tak. A kultúrházban Decsi-Kiss János 
textilplasztikáiból és Vincze Bálint 
színes fotóiból rendeztek kiállítást.

A gyermekek részére a körhinta, 
ugrálóvár, gokart,trambulin és rodeo-
bika biztosította a szórakozást.

Az este 6 órakor kezdődő bálban 
sokan mulattak, amelyet -egy rövid 
időre- a tűzijáték szakított meg.

                                                                                                          iti

Ismét összefogással 
szépült a falu

-Újabb, impozáns részlettel, egy 
sétánnyal gazdagodott Izmény tel-
epülés, ami a lakók összefogásának 
köszönhető- mondta Kelemen Ferenc 
polgármester. A település pályáza-
tot nyújtott be a falu szépítésére. A 
megnyert összeg- ami közel 1,7 mil-
lió forintot tett ki-csak az anyagok 
költségét fedezte. 

- Ezért próbáltuk társadalmi 
munkával megoldani a kivitelezést, 
amelyben sokan részt is vállaltak. 
A sétány 40 m hosszú, amelyhez 
10 db padot és 8 db szemetest is 
készítettünk-folytatja a polgármester.

-Az elkészült sétányon kívül további 
rekonstrukciók is folyamatban van-
nak.

Nemrég a polgármesteri hivatalban 
ablakcsere volt, jelenleg a közlekedő 
lábazati falának szigetelése és a külső, 
homlokzati részének a felújítása tör-
ténik, továbbá a hivatal területén 
található pincéket és a hozzátartozó 
támfalat is rendbe hozzuk-mondja a 
polgármester, aki soha nem fogy ki 
az ötletekből, tervekből. 

A munkálatokat ő maga irányít-
ja és igyekszik hozzá az anyagot 
is beszerezni. A kivitelezést egy 
karbantartó-kőműves és egy- a köz-
munka programban foglalkoztatott- 
segédmunkás végzi.

                                                                                             
tii

Kitartásuknak és hitüknek 
köszönhetik

Augusztusban megkezdték a 
Kismányokra vezető bekötőút 
felújítását, melyre nyolc éve várnak 
a település lakói. A rekonstrukció 
négy kismányoki lakosnak is munkát 
biztosít.

-Kitartásunknak és hitünknek 
eredménye, hogy most itt állhatunk 
a munkagépek közelében, amelyek 
segítik majd az útfelújítást - kezdi 
Simon László polgármester. 

-Rögös út vezetett idáig. 
Először, az utat kezelő Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. nyújtott be 
pályázatot az út rekonstrukciójára, 
2004-ben. Azonban a pályázat 
–valamilyen oknál fogva- nem 
jutott el a megvalósításig-  
magyarázza.

2007-ben az önkormányzat tulaj-
donában levő 600 m-es szakaszt 
felújították, de ez sem volt elegendő 

a továbblépéshez. Tavaly májusban a 
DDRFT –újra- kiemelte a kismányoki 
bekötőút rekonstrukcióját, mint 
támogatni kívánt projektet. Ezek után 
vette fel az út tulajdonosa-a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.- ,mint  pályázó 
és egyben a kivitelező a kapcsolatot 
a Dél-Dunántúli Regionális és 
Fejlesztési Ügynökséggel. 

A munkaterület átadása július végén 
megtörtént, a kivitelezés augusztus 
9-én megkezdődött. A 239 millió 
forintos beruházás keretében 
aszfaltburkolat megerősítést és a 
meglévő út kiszélesítését végzik el, 
felújítják a csapadék-elvezetőket és 
korszerűsítik az autóbusz-fordulót 
is. Az út felújítása a tervek szerint 
október 15-ig fejeződik be - tájé-
koztatott a polgármester.

    Istenes Tímea
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KözérdeKű:
Polgármesteri Hivatal tel.: 74/500-200
Weblap: www.bonyhad.hu
e-mail: info@bonyhad.hu
A Polgármesteri Hivatal 
és az Okmányiroda
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Kedd, csütörtök, péntek: 8.00-12.00
Bonycom Kft. (víz- és csatorna)
hibabejelentés: 
74/451-701, 20/395-3317
Fűtőmű Kft. (távfűtés, közvilágítás)

hibabejelentés: 74/451-031
Tarr Kft. kábel TV hibabejelentés: 
74/416-000
Központi orvosi ügyelet 
tel.: 74/318-104
(Rendelőintézet, Bajcsy u. 25.)
Mentők: 104, 74/451-208
Tűzoltók: 105, 74/451-715
rendőrség: 107, 74/550-950
Gemenc Volán információ: 74/451-154
MÁV-direkt: 40/49-49-49
e.ON-gázszolgáltatás: 80/42-42-42
e.ON-áramszolgáltatás: 80/20-50-20

7150 Bonyhád, 
Szabadság tér 1. 
Tel.: 74/550-821

Fax: 74/ 550-822.
E-mail: 

volgyseg@yahoo.com

Völgységi  Többcélú 
KisTérségi Társulás

www.mbmstudio.hu/volgysegikisterseg.hu

Gyermeknap Kisdorogon
Augusztus 4-én, szombaton az  

IKSZT és a Kisdorogi Gyermeke-
kért Alapítvány közös szervezésében 
gyermeknapot tartottak a megújult 
művelődési házban.

Közel 70 szülő és gyerekek sokasága 
látogatott el a programra. Elsőként, 
a 2010 óta született lakosokat 
köszöntötték és számukra emléklapot 
adományoztak, majd a művelődési 
ház előtt kialakított sziklakertben 
ültettek szüleikkel virágpalántákat. 
A faluház előterének falára festett 

hatalmas ágas-bogas fa az élet, a 
növekedés szimbóluma. Ennek ágai-
ra ragasztotta fel minden jelenlévő  
gyermek a saját nevét, akik 1998 óta 
a településen születtek.

Ezután a focipályán folytatódtak 
a programok: sorverseny, rajzverse-
ny, ugrálóvár. Az alapítvány célja, 
hogy évente megrendezze ezt az 
összejövetelt, ahol köszönthetik a 
legfiatalabb lakosokat és közösen  
ünnepelhetnek.

tii

Tánctábor Székelykevén
A Kakasdi Sebestyén Ádám Székely 

Társulat idén augusztusban a vaj-
dasági Székelykevére látogatott a 
Szalmaszál Művelődési Egyesület 
meghívására. A két egyesület jól 
működő baráti kapcsolatot ápol im-
már három éve.

Most Székelykevén szervezték meg 
az egyhetes tánctábort, a kakasdiak 
részvételével. Idejük nagy részét 
tánctanulással töltötték. Az oktatást 
a kakasdi Varga János, és a székely-
kevei Kiss Zoltán vezette. Fellépéseik 

alkalmával a Társulat tagjai meg-
csillanthatták tehetségüket, melyet 
a közönség vastapssal jutalmazott. 
Kötelező programjaik mellett jutott 
idejük a szabadidős programokra is. 
Megcsodálhatták a Szendrői várat, 
ellátogattak a helyi Tájházba, Duna-
parti fürdőzést szerveztek számukra. 
Az idei évi táborból gazdag élmé-
nyekkel térhettek haza a tagok,akik 
jövőre Kakasdra várják a székelykevei 
táncosokat.

Istenes T.
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A Bonyhád Város Önkormányza-
tának Képviselőtestülete 2012-ben év-
ben Merész Konrád Díjat adományo-
zott  Markovics Mihályné számára, 
a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intéz-
mény (BONI) Varázskapu bölcsődei-
óvodai intézményegység korábbi 
vezetőjének, aki júliusban nyugdíjba 
vonult. A díjat Potápi Árpád János 
Bonyhád város polgármestere adta 
át, hagyományosan az augusztus 20-i 
városi ünnepségen. 

Az 1997-ben alapított Merész Kon-
rád Díj azoknak a személyeknek szól, 
akik kiemelkedő eredményt értek el 
az oktató-nevelő munkában, illetve a 
tehetséggondozás területén.

-Nálad is kislánykori álom vált 
valóra azzal, hogy óvónő lettél?

-Mindig is szerettem a gyerekeket 
és a sors segített, hogy ebben talál-
jam meg az örömömet. Egy rokoni 
kapcsolat révén kerültem a cipőgyári 
óvodába dolgozni, nem sokkal az első 
gyermekem születése után. 

-Mit jelent számodra a Merész Kon-
rád Díj?

-Teljesen váratlanul ért a dolog. 
Emlékszem, amikor kibontottam a 
borítékot, ami a díjról szóló értesí-
tést tartalmazta nem akartam hinni a 
szememnek. Ugyanis én mindig úgy 
voltam ezzel a dologgal, hogy a város 
által adományozott díjakat mindig 
nagy emberek kapják - mondja mo-
solyogva. Azt hiszem először kétségbe 
estem, hogy mi lesz most, aztán lehig-
gadva újra átgondoltam és teljesen 
meghatódtam.

Őszintén nagyon nagy megtisztelte-
tésnek érzem, már csak azért is, mert 
a közelmúltban mentem nyugdíjba és 
ez a legszebb elismerés,ami az elmúlt 
40 éves munkámat értékeli.

-Mit jelent a mai világban az okta-
tásban dolgozni? Miben rejlik ennek 
a szakmának a szeretete?

-Régen nagy tisztelete volt az 
óvónőknek. Húszévesen kerültem az 
óvodába dolgozni. Emlékszem, volt 

A Bukovinai Székelyek Országos
Szövetségének felhívásai

A Székely Házban (Bonyhád, Dózsa György u. 29.) működő szövő  
szakkör tagjai közé várunk fiatalokat, elsősorban 14-16 éves, középiskolás 
fiatalokat. A szakkör hetente egy alkalommal működik, Lőrincz Aladárné, 
a Népművészet mestere tanítja a bukovinai székely vászonszövés csínját-
bínját.

A fafaragó szakkör meglévő tagjai mellé várunk még három-négy 
fő, 10-14 éves tanulót. A fafaragás alapvető fogásait Szemcsuk István, 
nyugdíjas szakoktató tanítja. Az első foglalkozás október első hetében 
indul a Székely Házban.

Rovásíró szakkört indítunk megfelelő számú érdeklődő esetén.
Információ: Szarvas Irén: 06-20/377-2377. Jelentkezés: info@bukovina.hu

Markovics Mihályné 1953-ban született Szekszárdon. Nagymányokról 
származik, ott nőtt fel. Az általános iskolát Nagymányokon végezte, majd 
Bonyhádon érettségizett a gimnáziumban. Érettségi után férjhez ment és 
nem sokkal a házasságkötés után megszületett Márk fia.

1973-ban került a cipőgyári óvodába, ahol 2000-ig dolgozott. Ez idő alatt a 
Kecskeméti Óvónőképző Főiskolán diplomát szerzett. 1989-ben a cipőgyári 
óvoda városi működtetés alá került és őt nevezték ki tagóvoda vezetőnek.

2000-ben kérték fel az összes bonyhádi óvoda vezetőjének. Ettől kezdve 
már csak hittan foglalkozásokat tartott heti egy-két alkalommal, a Malom 
óvodába járó gyerekek számára. 2012 júliusától nyugdíjas.

egy apuka, aki rendszeresen „Kezét 
csókolomot” köszönt. Ez számomra 
nagyon nagy megtiszteltetés volt. 

Otthon ezt elmeséltem édesapám-
nak, aki csak annyit mondott: „Kis-
lányom, hogy te milyen jó helyre 
kerültél!”

Ezt a szakmát a gyerekekért le-
het szeretni, az ő mosolyukért, 
tekintetükért. Egyszerűn az irántuk 
való feltétlen szeretet ennek a hiva-
tásnak az alapja.

Pedagógusnak lenni nem csak 
munka, nem csak hivatás, hanem 
egyfajta életvitel is.

-A ledolgozott évek nagy részét 
vezetőként töltötted le. Ez milyen ki-
hívásokat jelentett a számodra?

-A vezetői munka mellet nagy-
részt háttérbe szorult a pedagógusi 
munkám. Egyre többet kellett az asz-
tal mögött dolgoznom: beszámolók, 
jogszabályok értelmezése, alkalmazá-
sa, a szülőkkel való napi kapcsolat-
tartás….stb. Voltak azonban segítőim. 
Itt szeretném megemlíteni Molnár  

Imréné Editet, aki nagyon sokat 
segített nekem a vezetői munkám 
során. Azonban nem akartam teljesen  
lemondani a pedagógusi munkáról. 
Hetente két alkalommal én tartottam 
hittan foglalkoztatásokat tartottam a 
malom óvodába járó gyerekeknek.

-A közelmúltban mentél nyugdíjba, 
így egy csendesebb időszak következik 
az életedben. Mivel fognak telni a nap-
jaid?

-Nagyon sok restanciám van az 
elmúlt évekből,főként olvasás terén. 
Sok könyvet szeretnék elolvasni. 
Márk fiaméknál két unokám van, 
akikkel több időt szeretnék tölteni, 
hiszen eddig csak egyeztetéssel tud-
tam megoldani azt, hogy elutazzak 
hozzájuk. Itthon is van mindig tenni-
való. Szeretek a ház körül is tevékeny- 
kedni. 

Biztosan nem fogok unatkozni- 
mondta befejezésül Markovicsné.

Istenes Tímea

A Merész Konrád Díjat kapott Markovics Mihályné
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“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. 

Kitüntetés augusztus 20-án
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és L. Simon László kultúráért 

felelős államtitkár állami ünnepünkön, augusztus 20-án közművelődési és 
közgyűjteményi díjakat adott át a Néprajzi Múzeumban. 

A Magyar Köztársaság Életfa Díjával tüntették ki Lőrincz Etel textiltervező 
iparművészt, középiskolai tanárt.

éleTFA díj
- a magyar nemzeti kultúra szol-

gálatának elismerésének egyik szak-
mai díja

- azoknak adományozható, akik 
tevékenységükkel hozzájárultak a 
népművészet közvagyonként való 
kezeléséhez, megőrzéséhez, nemze-
dékek közötti átörökítéséhez

- a díjat évente augusztus 20-án, 
három személynek ítélhetik oda

lőriNcz eTel
- Bonyhád-Majoson élő 

textiltervező iparművész, vizuális 
és környezetkultúra szakos  
középiskolai tanár, szakképzési 
szakértő

- A Népi Iparművészeti 
Tanácsadó Testület tagja
- A Pécsett működő Bálicsi 

Integrációs Nevelési -Oktatási 
Központ igazgatóhelyettese

- A Bukovinai Székelyek Orszá-
gos szövetsége elnökségi tagja

Bemutatjuk Illés László 
vállalkozót

Illés László 1987-ben került kap-
csolatba a fakitermelés és kereskedés 
fortélyaival. Akkoriban még a bony-
hádi Pannónia TSZ-nek dolgozott. 
Később önállósult, megalakította 
vállalkozását, amelynek fejlődését  
bizonyítja a falu elején épített szép 
és rendezett telephelye valamint  
tevékenységének bővítése is.

-Mikortól és milyen körülmények 
mellett kezdte az önálló vállalkozását?

-A 90-es évek elején kezdtem a vál-
lalkozásomat, amely a fakitermelésre 
és kereskedésre épült. Ehhez a szak-
mához értettem és ezzel szerettem 
volna foglalkozni. Miután leszereltem 
a katonaságtól, kezdtem bele ebbe a 
tevékenységbe, nagyon nehéz körül-
mények között.

-Hogyan tudott fejlődni az évek 
során? Mely tényezők segítették a vál-
lalkozása fejlődését?

-Az elejétől kezdve törekedtem a 
fejlesztésre. Ezt az is bizonyítja, hogy 
20-30 embernek tudtam munkát 
biztosítani. Igyekeztem mindig az 
adott körülményekhez és a piaci 
igényekhez alkalmazkodni. Jelenleg 
is vannak távlati terveim. A mai vi-
lágban csak az hozhat sikert, ha az 
ember képes megújulni és újítani,ha 
van jövőképe és a terveihez, elkép-
zeléseihez kitartóan ragaszkodik. En-
nek megfelelően , 2007-ben építettem 
meg a falu elején lévő telephelyemet, 

önerőből. A területet az önkormány-
zattól vásároltam meg és ezúton is 
szeretnék köszönetet mondani a pol-
gármester úrnak, Simon Lászlónak a 
támogatásért.

-Mennyiben változtak a körülmé-
nyek vállalkozásának kezdetétől nap-
jainkig?

-Amikor,erről beszélünk,akkor 
mindig elszomorodom. A mai ro-
hanó világban egyre szűkülnek a 
lehetőségek. Tíz évvel ezelőtt nyugod-
tabban lehetett dolgozni. Ezt mi sem 
bizonyítja jobban, hogy ma már csak 
8-10 ember részére tudok munkát  
biztosítani. Manapság már nem 
érdem vállalkozónak lenni. Ellen-
kezőleg, aki ma vállalkozó, annak 
keményen kell küzdeni a fenn-
maradásért.

-Nemrégiben bővítette a vállal-
kozását. Erről tudhatunk valamit?

- A bővítést szintén a piaci igé-
nyek generálták. Sajnos, napjaink-
ban csak tűzifa kereskedésből nem 
lehet megélni, ezért egy külkeres- 
kedelmi céget alapítottunk, melyben 
a lányom is besegít. Olaszországba és 
Svájcba nemes nyárfát, Ausztriába 
pedig keményfa fajtákat exportálunk. 
Az export ügyletben az árviszonyok 
kedvezőbbek, ugyanakkor a minőségi 
elvárások is magasabbak. Igyekszünk 
ezzel is „túlélni” és biztosítani a fenn-
maradásunkat -fejezi be Illés László.

IT. 
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rejtvénypályázat 
az amfora Bolt támogatásával

Az augusztus havi rejtvényünk megfejtése:
„Nem mondtad, hogy az apád az első kaszás a falutokban.”

A képen a nyertes, Szabó János ( a kép jobb oldalán) Mőcsényből 
veszi át a nyereményt Berkecz Béláné üzletvezetőtől.

Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését 
2012. október 10-ig kérjük postára adni.

AMI A HÍRLeVÉLBŐL KIMARADT
Keresse fel megújult honlapunkat, 

ahol még több völgységi hírt olvashat: 
www.mbmstudio.hu/volgysegikisterseg.hu 


