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Hajdina Fesztivál és konferencia volt 
Györében

Györében második alkalommal 
rendezték meg a térségi konferen-
ciával egybekötött rendezvényt. A 
konferencia mondanivalóját Csoma 
József polgármester az alábbiak  
szerint foglalta össze: 

- A magyar falunak van múltja, 
jelene és reménye szerint jövője 
is. A konferencia üzenete a haj-
dina sorsához kapcsolódik: hogy a 
Györéhez hasonló kis települések ne 
jussanak – az új közigazgatási és álla-

mi stratégiák kialakítása és megvaló-
sítása során – a „hajdina sorsára”. 

A rendezvény első napján, 2012. 
október 5-én megtartott konferencián 
a több mint 20 településről megjelent 
vezetők, gazdasági szakemberek, vál-
lalkozók egyetértettek abban, hogy 
közösen kell munkálkodni a fal-
vak és a vidék jövőjéért, hiszen az 
együttgondolkodás és az összefogás 
ma is nélkülözhetetlen. Csoma József 

Az ’56-os eseményekre emlékezett a kanadai magyarság 

Potápi Árpád János országgyűlési 
képviselő, Bonyhád Város polgármes-
tere az október 23-i héten Kanadában 
tartózkodott az ott működő magyar 

szervezetek meghívására. A képviselő 
az Országgyűlés Nemzeti Összetar-
tozás Bizottsága elnökeként több 
városban, így Edmontonban a Ma-

gyar Házban; Calgary város Magyar 
Házában is ünnepi beszédet mondott 
az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc alkalmából tartott ottani 
megemlékezéseken. Október 23-án a 
torontói Városházán a zászlófelvonást 
követően szintén az elnök úr volt az 
ünnepi szónok. Az azt követő prog-
ramon a magyar delegáció tagjai a 
torontói Budapest Parkban megko-
szorúzták az ’56-os emlékművet.

A delegáció tagjaként dr. Hop-
pál Péter a Kanadai-Magyar Baráti 
Tagozat elnöke Winnipegben mon-
dott ünnepi beszédet. Latorczai 
János, a KDNP alelnöke, a Magyar 
Országgyűlés alelnöke az Arpad Park 
Hungarian Hallban (Niagara Víz-
esés); dr. Horváth János, Professor 

Emeritus, a Magyar Országgyűlés  
korelnöke a Torontói Egyetemen tar-
tott előadást, a torontói Árpádházi 
Szent Erzsébet Templomban pedig 
ünnepi beszédet mondott.

Az utazás célja az ünnepségeken 
való részvétel mellett az újabb tár-
sadalmi szervezetekkel való kapcso-
latba lépés és a már meglévő kapcso-
latok ápolása, mélyítése.

A kormány nemzetpolitikai kon-
cepciójának fontos része a külhoni-
akkal való szoros együttműködés ki-
alakítása és fenntartása, a határon túli 
magyarság véleményének figyelembe 
vétele a budapesti döntések meghoza-
talakor – mondta Potápi Árpád János.

 
       Varga Zsófia

Folytatás a 11. oldalon

Potápi Árpád János és dr Hoppál Péter az 56’-os emlékmű koszorúzásakor a torontói Budapest Parkban

„A magyar csoda 12 napja” 
Az 1956-os forradalomra 
emlékeztek

Bonyhádon az október 23-i prog- 
ram délután 16 órakor, ünnepi 
testületi üléssel vette kezdetét a 
Városházán, ahol Rutkai Pétert Boros 
Dezső-díjjal tüntették ki. Az elis-
merést olyan személyek vagy közös-
ségek kapják, akik a sport területén 

kiemelkedő eredményeket értek el.
 Az 1979. január 5-én, Szekszárdon 

született Rutkai Péter kosárlabdázó a 
2005-2006-os szezontól az NB1/B-
ben bonyhádi színekben játszik, s 
harmadik éve csapatkapitány. A baj-
nokságban egyszer harmadik, kétszer 
második helyezést értek el, a Hepp 
Kupában pedig másodikként, majd 
győztesként szerepeltek.

Az ünnepi szentmisét követően – a 
bonyhádi történelmi eseményeket is 
felidézve – az emlékezők fáklyákkal 
vonultak az Iparos udvarhoz, ahol 
Filóné Ferencz Ibolya alpolgármester 
beszédében Steib György - Bonyhád 
1956 című monográfiája - segítségé-
vel felidézte a bonyhádi történéseket 
és a két helyi származású áldozat - 
Szakács Jenő, 16 éves vájártanuló 
és Domokos Piusz, 19 éves vörös-
keresztes ifjú – történetét, kiket golyó 
sebzett halálra Zobákpusztán, illetve 
Budapesten. 

Folytatás a 11. oldalon
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Honvédelemért Kitüntető 
Címet kapott Kovács Péter

Bonyhád Városának címzetes főjegyzője (a fényképen középen) az október 
23-i nemzeti ünnepünk alkalmából, a honvédelem ügye érdekében huzamos 
időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül kapta meg a kitüntető 
cím II. osztályát. Az átadó ünnepségre október 17-én került sor Budapesten, 
a Stefánia Palotában.

 Varga Zsófia

Zenés októberi litánia
2012. október 31-én a katolikus 

templomban az Októberi litániát vee-
hárfa koncert (asztali-hárfa) színe-
sítette. A vee-hárfán PJ. Illés Albert, 
Fábián Evelin, Farkas Erzsébet és 
Markovicsné Hilda játszottak. Sümegi 
Katalin, Fetzer Anna és Kozmáné Éva 
énekükkel, Juhász Judit pedig fuvo-
lán kísérte a hárfákat. Előadásukban 
felcsendült többek között a „Szent 
Szűz Mária”, W.A. Mozarttól „Szü-
letésnapra”, Schubert Német Miséje, 
az Agnus Dei és a Sanctus. 

A vee-hárfa egy úgynevezett 
oldalpengetős hangszer, melyen 
akár kottaismeret nélkül is lehet ze-

nélni. A hangszereket PJ. Illés Albert 
Dilingenből (Németország) hozta 
magával.

Külön erre a hangszerre kidolgo-
zott, leképzett, egyszerű és érthető 
lényegre törő kottaismerettel lehet 
a hárfán játszani. A kottasablonok 
a húrok és a rezgőtest közé lesznek 
behelyezve, mely lehetővé teszi a 
kottából való játékot, a hangok így 
„kézzelfoghatóvá“ válnak. A vee-hárfa 
élénkké teszi a zenét, új impulzusokat 
ad azoknak, akik játsszák, és azoknak 
is, akik hallgatják.

Markovicsné Hilda

Oktober-Litanei mit Musik

Am 31. Oktober wurde in der 
katholischen Kirche die Oktober-
Litanie mit einem Konzert auf einer 
Vee-Harfe (Tischharfe) musikalisch 
untermalt. Im Konzert wirkten SJ. 
Pater Albert Illés, Evelin Fábián, Er-
zsébet Farkas, Hilda Schreiber Mark-
ovics mit. Zur Harfenmusik sangen 
Katarina Sümegi, Anna Fetzer und 
Éva Kozma. Harfenmusik und Frau-
enstimmen wurden von Judit Juhász 
auf der Flöte begleitet. Es erklangen 
Werke von Mozart und Franz Schu-
bert, wie die Deutsche Messe, Agnus 
Dei und andere.

Die Vee-Harfen sind Saitenzupf-

instrumente, auf denen man auch 
ohne die Kenntnis der Noten spielen 
kann. Pater Albert brachte sie aus 
Deutschland mit, als er heimkehrte. 

Eigens für dieses Instrument wurde 
eine einfache und deutliche Noten-
schrift entwickelt - reduziert auf das 
Wesentliche. Notenschablonen, die 
zwischen Saiten und Resonanzkör-
per geschoben werden, ermöglichen 
ein Spielen „vom Blatt“. Die Noten 
werden praktisch „greifbar“. Die Vee-
Harfe belebt die Musik und setzt neue 
Impulse – sowohl für die, die spielen 
als auch für die, die zuhören.

Hilda Markovicsné

Schüleraustausch - 2013
Susann Schafflik, Andreas Stelz-

mann und Alu Schulze aus Bautzen 
sind mit dem bestimmten Ziel ge-
kommen, um einen Vertrag ab-
zuschließen. Laut Vertrag können im 
Sommer 2013 deutsche Schüler am 
Balaton und 45 ungarische Schüler 
in Bautzen/Burk 12 Tage verbrin-
gen. Vor der Heimfahrt hat Susann 
Schafflik  folgende, erhebende Worte 
gesagt: Die Zeit bei Euch war wie-
der fantastisch. Ich bin wie auch im 
letzten Jahr immer beeindruckt von 
der Herzlichkeit, Wärme und einer 
gewissen Gelassenheit, die uns bei 
allen Begegnungen entgegengebracht 

wird. Meine Erwartungen zu Eurem 
Land, zu den Menschen und auch 
zu den Instiutionen wurden auch 
diesesmal übertroffen. Im Bürger-
meisteramt wurden wir freundlich-
st emfangen. Der mir übergebene 
Blumenstrauß war ausgesprochen 
schön und das angenehme Gefühl 
im Herzen versuche ich noch lange 
zu behalten. Ich hoffe sehr das wir 
Euch und Euren Kindern ein Teil 
dieser positiven Gefühle zurückgeben 
können, wenn Ihr im Sommer zum 
Austausch zu uns kommt.

Magdalena Dománszky

Csereprogram – 2013
Susann Schafflik, Andreas Stelz-

mann és Alu Schulze Bautzenből 
érkezett Bonyhádra, hogy a következő 
nyarat érintő diákcseréről szerződést 
kössenek. 2013 nyarán 45 német diák 
utazhat a Balatonhoz és ugyanennyi 
magyar diák a bautzeni Schulland-
heim-ban tölthet 12 napot. Susann 
Schafflik a következő módon nyilat-
kozott a hazaindulás előtt:

A nálatok töltött idő ismét fan-
tasztikus volt. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan nagy hatással volt rám 
az a szívélyesség, meleg fogadtatás 

és közvetlenség, amelyet minden 
találkozáskor tapasztalok. Országo-
tok, az emberek és intézményeitek 
ezúttal is felülmúlták elvárásaimat. 
A polgármesteri hivatalban rend-
kívül barátságosan fogadtak. A virág-
csokor, amit kaptam, gyönyörű volt 
és még sokáig őrzöm szívemben ezt 
a kellemes érzést. Remélem, hogy a 
pozitív érzések egy részét nektek és  
tanítványaitoknak viszonozni tudjuk, 
amikor nyáron a csereprogram kere-
tében hozzánk jöttök.

Dománszky Zoltánné
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Dark Side Club 
(Sötét Oldal Klub)

A gyermekkönyvtárban egyre na-
gyobb sikerrel működik a Dark Side 
Club. A klub létrehozásához az adta a 
gyermekkönyvtárosoknak az ötletet, 
hogy a tinédzser olvasók igen nagy 
számban kezdték el kölcsönözni a 
Könyvmolyképző Kiadó Vörös  
Pöttyös sorozatának könyveit. Úgy 
látták érdemes lenne megpróbálni 
ezeket a misztikus, olykor félelmetes, 
olykor romantikus regényeknek az 
olvasóit egy klub formájában össze-
hozni. A XII. Völgységi Könyvfesz-
tiválon ünnepélyes keretek között 
meg is alakult a klub egy író-olvasó 
találkozó keretein belül, ahol 
Szurovecz Kitti és Hujder Adrienn 
(Spirit Bliss) írónők voltak a ven-
dégek. A nyári szünet után a klub 

működése felpezsdült. Először 
havonta, majd kéthetente, ma már 
hetente találkoznak a fiatalok. Számos 
közös pontot fedeztek fel egymás-
ban. Mindenki nagyon szeret olvasni.  
Szinte mindenki ír is, néhányuk pedig 
rajzolásban tehetséges. A klubfoglal-
kozásokon szervezik a programjai-
kat, filmet néznek, közösségépítő 
játékokat játszanak vagy éppen 
kézműveskednek. 

A következő találkozón december 
3-án 15 órakor pedig Mark Wander 
(Csabai Márk), az Egy csibész naplója 
című könyv szerzője lesz a vendégünk, 
melyre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk. A klub nyitott, klubtagsági díj 
nincs, bárki bármikor csatlakozhat!

Matisz Nóra, könyvtáros

Könyves Vasárnap a kakas-
di Községi Könyvtárban

Kakasdon Krász Ernőné könyvtáros 
és nagyszerű segítői gazdag program-
kínálattal várták az érdeklődőket az 
Országos Könyvtári Napokat záró 
Könyves Vasárnap rendezvényen. 
Dr. László Eszter és Verebes Béláné 
egészségügyi méréséket végeztek, 
tanácsokkal látták el az érdeklődőket. 
Sebestyén Szilvia és Sebestyén István 
közreműködésével mesék hang-

zottak el kicsiknek és nagyoknak, 
az ügyes kezű érdeklődők pedig 
kézműves foglalkozásokon vehettek 
részt; papírból, termésekből díszeket, 
csipkéből virágokat alkothattak. A 
rendezvényt ötórai teával és ráérős 
beszélgetéssel zárták. A programon 
nagy érdeklődés mellett minden  
korosztály képviseltette magát.

szirenke

Könyves Vasárnap  
Mórágyon

2012. október 7–én, vasárnap délu-
tán két órától kezdődött negyedik 
alkalommal a már hagyományos-
nak tekinthető Könyves Vasárnap. 
A programhoz a Nemzeti Évforduló 
című könyv alapján választunk írók 
és költők közül. 

Idén Garay János 200, Örkény 
István és Gazdag Erzsi 100 éves 
születésének, valamint József Attila 
és Juhász Gyula halálának 75. évfor-
dulójára emlékeztünk munkásságuk 
és életrajzuk fontosabb elemeinek 
felidézésével. A lelkes mórágyi könyv-
barátok vállalták az egyes versek, 
idézetek, bibliográfiák prezentálását. 
Először Krutki Evelin harmonikás, 

majd a Szekszárd Gitár Kvartett vir-
tuóz játéka színesítette a programot. 
A résztvevők a lelkiekben gyarapodva 
térhettek haza otthonaikba.

Glöckner Jánosné és Berde Béla

Szépkorú köszöntése
A 90 éves Bódis Mihályné, Maris-

ka nénit köszöntötte születésnapján 
Filóné Ferencz Ibolya Bonyhád alpol-
gármestere. Az ünnepelt jókedvvel, 
mosolygósan mesélt életéről. Arról, 
hogy családjával Bátáról származnak, 
élete nagy részét ott is töltötte, 
kemény, szorgalmas munkával. A 
földművelés jelentette a megélhe-
tést. Két lány gyermeke születetett, 3 
unoka és 5 dédunoka veszi körül, ha 
együtt a család. Így volt ez november 
5-én is, amikor közös vacsorával ün-
nepelték a szépkorú Mariska nénit.

Információs nap civil 
szervezeteknek

2012. december 4-én, 16 óra 30 perckor tájékoztatót és konzultációt tart 
a Tolna Megyei Civil Információs Centrum. Helyszín: Völgységi Többcélú 
Kistérségi Társulás, Bonyhád, Szabadság tér 1. Téma: „Hogyan maradjak 
közhasznú?”, valamint a Nemzeti Együttműködési Alap „Civil szervezetek 
működési célú támogatása 2013”. Előadó: Csík Attiláné, szervezetfejlesztési 
tanácsadó. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak! A 
program az Új Széchenyi Tervnek köszönhetően valósul meg.
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„Népművészet párban”

A Nagyvejkén élő házaspár, Beréti 
István fafaragó és Beréti Istvánné 
szövő, Népi iparművészek kiállí-
tását, nagy érdeklődés mellett 2012. 
október 2-án nyitotta meg Csibi 
Krisztina, a Bukovinai Székelyek 
Országos Szövetségének elnöke. A 
megnyitón Siklósi Krisztián veze-

tésével közreműködtek a Városi 
Zeneiskola népzene tagozatos nö-
vendékei. 

A szőttesekből és faragott tárgyak-
ból álló gazdag kiállítás október 26-ig 
volt látható a bonyhádi Vörösmarty 
Mihály Művelődési Központban.

szirenke

Névjegy – Beréti István
- született Istenesen, 1943.  

november 15-én
- Antal Mártontól, Eőri Sz. 

Dezsőtől, Balássy Gyulától és Cs. 
Kiss Ernőtől tanult fafaragást

- székely kapukat, kopjafákat, 
keresztfákat, síremlékeket faragott 
országszerte

- nagyon szereti az emberábrázo-
lást, az erdélyi rozetták faragását és 
a kalotaszegi ékfaragást

- alkotásait rendszeresen zsűrizteti
- számos kiállítása volt ország-

szerte, feleségével együtt rendszeres 
résztvevői a budapesti Mesterségek 
Ünnepének

- munkáját több alkalommal is 
elismerték

- 2001-ben nyerte el a Népi 
iparművész címet

Névjegy – Beréti Istvánné 
(sz. Pete Teréz Rozália)
- született: Nagymágocs, 1948. 

szeptember 4-én
- 1966-ban költözött szüleivel 

Tolna megyébe, itt ismerkedett 
meg későbbi férjével, aki megsze-
rettette vele a székely kultúrát, s 
akivel három gyermeket neveltek fel

- a szövés alapjait Lőrincz 
Aladárnétól tanulta

- 1998 óta tagja a Tolna Megyei 
Népművészeti Egyesületnek

- 1990-ben, egy országos pályáza-
ton állították ki először munkáit, 
azóta számos elismerésben részesült

- munkáit rendszeresen zsűrizteti
- 2008-ban nyerte el a Népi 

iparművész címet

Tizenötödik alkalommal gyűltek össze 
Bonyhádon a népzene szerelmesei
Országos Népzenei  Találkozó

A rendezvény szervezőit, a bony-
hádi Vörösmarty Mihály Művelődési 
Központ dolgozóit is meglepte az 
a nagyszámú érdeklődés, mely a 
felhívásukra érkezett. A kiírásra 
24 településről - többek között 
- Debrecenből, Keszthelyről, Sal-
gótarjánból, Békéscsabáról, Nagy-
kanizsáról, Szegedről, Veszprémből, 
Pilisvörösvárról, Budapestről, Mar-
tonvásárból érkeztek versenyzők. 
2012. október 13-14-én az érdeklődő 
közönség összesen 123 - 92 ifjúsági 
és 31 felnőtt - produkciót láthatott, 
melyet öttagú értékelő bizottság 
véleményezett. 

A zsűri tagja volt Eredics Gá-
bor népzenész, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem (továb-
biakban LFZE) tanára, a Vujicsics 
Zenekar alapító tagja, Dévai János 
népzenész, a Magyar Rádió nép-
zenei szerkesztőségének nyugal-
mazott vezetője, Balogh Kálmán 
cimbalomművész, a LFZE népi cim-
balom tanszakának tanára, Nyitrai  
Marianna néprajzkutató, népdalé-
nekes, a szennai Zselic Alapfokú 
Művészeti Iskola népi ének szakos 
tanára, valamint a LFZE óraadó 
tanára és Mohácsy Albert népzenész, 
a Hagyományok Háza Népművészeti 
Módszertani Műhelye Oktatási és 
Közművelődési Osztályának nép-
zenei előadója, a Dűvő Zenekar 
nagybőgőse. 

A zsűri elnöke, Eredics Gábor a 
következőképpen foglalta össze a 
bonyhádi rendezvény fontosságát: 

- A bonyhádi találkozó nagyon 
fontos szerepet tölt be az országos 
rendezvények között, itt a versenyzők 

- nem úgy, mint a tanulmányi verse-
nyeken - tét nélkül próbálhatják meg 
magukat, ugyanakkor egy nagyon jó 
szakmai találkozó, mert meg tudjuk 
hallgatni egymást, nemcsak a zsűri 
szakmai véleményéből, hanem abból 
az élményből is tudunk profitálni, 
amit egymásnak szerzünk… 

Még egy általános észrevétel mielőtt 
átadom a kollégáknak az egyéni ér-
tékelésre a szót, hogy természetesen 
az átlagszínvonal mindig emelkedik, 
azért természetesen, mert az isko-
lákban folyó népzene oktatás magas 
színvonala révén Bonyhád is egyre 
magasabb színvonalú produkciókat 
lát vendégül. Ez egy nagyon jó érzés 
és mindannyiunk számára jelzi azt, 
hogy nincs kétféle muzikalitás, nem 
a klasszikusoknak a magas színvo-
nala van és a népzenészek pedig igye-
keznek felzárkózni. Szó sincs erről, 
egy muzikalitás van, ennek egyik 
oldala az írott zene, a másik pedig 
a szájhagyomány útján fennmaradt 
zene, mely ugyanolyan egyetemes 
értéket hordoz és mi ezt most láttuk is 
itt, igazi zenei élményeket szereztek és 
igazi zenei magasságokba is eljutottak 
sokan. Azonban ezzel a kimagasló 
díjak száma nem gyarapszik automa-
tikusan, hiszen az egységnyi tehetség 
nem sokasodik, de az bizonyos, hogy 
az átlagszínvonal egészen magas szin-
tet ért el itt Bonyhádon.

A közel ötórás értékelésen ifjúsági 
kategóriában 14 kiemelt nívódíjat és 
25 nívódíjat, felnőtt kategóriában 5 
kiemelt nívódíjat és 2 nívódíjat osz-
tott ki a zsűri.

 
  szirenke
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A vízelvezető rendszer 
fejlesztése Bátaapátiban

A Dél-dunántúli Operatív Program-
nak köszönhetően sikeres pályázat 
megvalósítását kezdte meg Bátaapáti 
a „Bátaapáti település belterületé-
nek védelmét szolgáló vízvédelmi 
rendszer fejlesztése” című projekt 
keretén belül.

A 100.482.039 Ft-os pályázati 
támogatás segítségével három víz-
folyást érintenek a munkálatok, a 
Hutai-patakot, a Köves-patak és a 
Hűvösvölgyi árkot, melyeken több 

mint két és fél kilométer hosszban 
újítják fel a vízelvezető árkokat. A cél 
az, hogy a település belterülete a víz-
kárral szemben a lehető legmagasabb 
szinten védve legyen. A Köves-patak 
és a Hutai-patak munkálatai lassan 
befejeződnek, a Hűvösvölgyi-patak 
munkálatait pedig megkezdték a 
szakemberek. A beruházás várható 
befejezése 2013 tavasza.

Darabos Józsefné

Civil összefogással újult 
meg a kakasdi általános 
iskola udvara

Befejeződött az a közel egy éves 
program, melynek során a szülői 
egyesület – Kakasd Iskolásaiért 
Szülői Egyesület – szervezésében 
az általános iskola udvarának 2000 
négyzetméternyi területét felújítot-
ták. Tavasszal már hírt adtunk a 
tereprendezésről. 

Az egyesület a MOL és az Ökotárs 
Alapítvány által közösen meghir-
detett Zöldövezeti pályázatban vett 
részt, melynek lényegi eleme a közös 
tervezés, az összefogáson alapuló 
önkéntes munka. A munkálatokat – a 
pályázatnak megfelelően – 2012. ok-
tóber 30-án – befejeztük. A program-
ban 119 fő – ebből 40 gyermek – vett 
részt. A több hétvégés munkálatokat 
két nagy részre osztottuk. A tavaszi 
tereprendezés során új padokat 

készítettünk, szemeteseket helyeztünk 
el, talajjal töltöttük fel a rézsűt, majd 
rönkfallal támasztottuk meg. A gazos 
területek rendbetételével új parkolót 
és kövezett kerékpártárolót alakítot-
tunk ki. Most ősszel 733 tő talajta-
karó növény beültetésével folytattuk 
a munkálatokat, melynek az időjárás 
is kedvezett. A szülők, a gyerekek, a 
helyi civil egyesületek, vállalkozók és 
mesteremberek példaértékű össze-
fogását a települési önkormányzat is 
jelentősen támogatta.

A programot egy bensőséges 
átadóval zártuk, ahová minden 
segítőt és támogatót meghívtunk és 
a munkák során készített fényképek 
nézegetésével és finom vacsorával 
ünnepeltünk.

     Kovács Ágnes

Megújul a závodi 
katolikus templomhoz 
vezető sétaút

A závodi Váradi Antal Értékmentő 
Egyesület 2011 novemberében 
pályázatot nyújtott be az MVH  
Vidékfejlesztési Támogatások Igaz-
gatóságához Faluszépítés “LEAD-
ER” módra elnevezésű célterületre. 
Közreműködő helyi akciócsoport a 
Tolnai Hármas Összefogás Nonprofit 
Kft volt. 

A pályázat címe Séta és pihenés. 
Célja, hogy a meglévő, rossz álla-
potú téglaburkolatú sétautat, mely a 
településközpontot köti össze a temp-
lommal, térkő burkolatra cserélje. A 
támogatás összege 1.667.700 Ft, mely 

összeg az anyagköltségek fedezetére 
szolgál. A munkát a falu lakossága 
összefogással kívánja megvalósíta-
ni. 2012 októberében elkezdődtek 
a munkálatok, az anyag beszerzése 
megtörtént, illetve az elhasználódott 
téglaburkolat felszedése is elkészült. 
Jelenleg a felület előkészítése van 
folyamatban. 

A nyert támogatást a sétaút térkő 
burkolatának kialakítása mellett egy 
új védőkorlát felállítására használja 
fel az egyesület. Várhatóan december 
végére készül el az új  térkövezés.

                           Nagy Natália

Út - és gyalogút felújítások Lengyelen
Az idei évben több út - és járdaszakaszt felújítottunk és aszfaltoztunk. A 

Kossuth utca és a szőlők felé vezető útelágazás kátyúzására és aszfaltozására is 
sor került. A Petőfi utcában és a Rózsa utcában 400 méternyi út, a Szabadság 
köz, a Szabadság köz és a Székely utca közötti járda, valamint a temetőbe 
vezető bekötő út aszfaltozása is megtörtént. A munkálatokra fordított 3. 000. 
000 Ft-ot teljes mértékben önerőből finanszíroztuk.

  Lőrincz Józsefné polgármester
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SZÍNHÁZ 
 
 

2012. december 27-én 
19 órakor 

 

Strand:  
KARRIER KOMÉDIA 

szatirikus vígjáték két részben 

 
 

A főnök váratlanul elhalálozik. Még ki sem hűlt a teste, az 
alkalmazottak már azon mesterkednek, hogy ki is ragadja 

magához a hatalmat. A darab szikrázó humora sok rokonságot 
mutat a mai magyar valósággal. Sopánkodás helyett azonban azt 

vesszük észre, hogy kacagunk. Mert hát a legalantasabb 
formájában is lehet elbűvölő az angyalian ördögi emberi lélek. 

Az egyik szemünk sír, a másik nevet.  
Remek este elé tekinthet a tisztelt nagyérdemű! 

Szereplők:  
Alex .................................................. Sághy Tamás 
Henry ................................................. Incze József 
Anne ............................................. Ivancsics Ilona 
Barry ............................................. Bodrogi Attila 
Santich, a főnök .................................. meglepetés 

 

Rendező: Márton András 
 

Belépő: 
elővételben – 2.600 Ft 

az előadás napján – 2.900 Ft 
 
 

A SZÁGULDÓ ORFEUM VENDÉGJÁTÉKA 
 
 

 

HANGVERSENY 
 
 
 

2012. december 18-án 
18 órakor 

 

A BONYHÁDI  
VÁROSI ZENEISKOLA 

KARÁCSONYI KONCERTJE 
 

A belépés díjtalan! 
 
 

2012. december 19-én 
18 órakor 

 

 
 

 

 

a katolikus templomban 
 

Közreműködnek: 

 Bonyhádi Katolikus Kórus 
 Bonysax Szaxofon Kvartett 
 Charis Kamarakórus 
 Felvidékiek Egyesületének Kórusa 
 Hidasi Hangutánzók 
 Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Kórusa 
 Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Kórusa 
 Seven Club Singers 
 Sümegi Katalin – orgona 
 Székely Kör Kórusa 
 Vörösmarty Mihály Általános Iskola Kórusa 

 

A hangversenyen összegyűlt adományokkal a Magyar Vöröskereszt 
Bonyhádi Szervezetének életmentést segítő tevékenységét 

támogatjuk! 
 
 

2012. december 29-én 
18 órakor 

 

15 ÉVES a 
SEVEN CLUB SINGERS 

FÉRFI ÉNEKEGYÜTTES 
- jubileumi koncert - 

 

 

SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK 
 

 

2012. december 1-jén 
17 órakor 

 

25 ÉVES A KRÄNZLEIN NÉPTÁNC EGYESÜLET 
JUBILEUMI GÁLAMŰSOR 

 

Fellépnek: 
a Kränzlein Néptánc Egyesület csoportjai 

és a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Kórusa 
 

20 órakor 
BÁL 

a művelődési központban 
Zene: Dynamic együttes 

 
 

2012. december 5-én 
17 órakor 

 

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT 
A MAGYAR VÖRÖSKERESZT BONYHÁDI 

SZERVEZETÉNEK  
szervezésében 

 
 
 

 
 
 
 

"10 ÉVES A TÁNCTAGOZAT" 

- TÁNCMŰVÉSZETI PROGRAMSOROZAT - 
 

2012. december 11-én 
18 órakor 

 

A jubileumi rendezvénysorozat harmadik programja:  
Isten ajándéka:  

A TALENTUM 
beszélgetés és műsor  

a tehetségről, tehetséggondozásról 
 
 

 
 
 
 

Műsorvezető: Finta Viktor 
Ötletgazda: Szarvas Szilvia 

 

Közreműködnek: 
Uhrik Dóra Kossuth-díjas táncművész, a Pécsi Művészeti 

Szakközépiskola tánctagozatának vezetője, Karalyos Gábor 
színművész, Lenczné Vrbovszki Judit tehetségfejlesztő 

szaktanácsadó, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 
igazgatóhelyettese, Adorján Boglárka, Kató Hajnalka, 

Kulcsár Csenge Kata, Szakács Vanda, Ujvári Bors Benedek. 

 

 

SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK 
 
 

2012. december 15-én 
20 órától 

 

A  DŰVŐ ZENEKAR 
KONCERTJE ÉS TÁNCHÁZ 

 

A zenekar tagjai: 
Kubinyi Júlia Hrúz Szabolcs 
Hrúz Dénes Nagy Zsolt 

Mohácsy Albert 
 

 
 
 

Belépő a koncertre: 500 Ft 
 

A táncházat Kosnás Árpád vezeti. 
 

A táncházat támogatja:  
 
 
 
 
 
 
 

 

2012. december 22-én 
19 órakor 

 
 

ROCK-BULI 
 

Fellépő zenekarok: 

ABS és DISTALIS 
 
 

2012. december 31-én 
20 órakor 

 
 
 
 

Zene: REFLEX zenekar 
Belépő: 2.700 Ft+800 Ft kötelező fogyasztás,  
illetve 2.400 Ft+800 Ft kötelező fogyasztás 

 

Jegyek elővételben a művelődési központ  
információs szolgálatánál válthatók. 

 
 

KIÁLLÍTÁS 
 
 

2012. december 4-én 
17 órakor 

 

MÁTÉ RÉKA 
„IZLAND” 

című fotókiállításának megnyitója 

 
 

A kiállítást megnyitja: 
Gruber László 
középiskolai tanár 

 

A megnyitón közreműködnek: 
Pókai Eszter – klarinét, Seleljo Alexandra – zongora 

 

A kiállítás december 21-ig tekinthető meg, hétfőn 11-18 óráig 
és keddtől péntekig 10-17 óráig. 

 
 

TEAHÁZ 
 
 

2012. december 17-én  
18.00 órakor 

 

ÚT A GONDVISELÉS ÖLÉBEN  
diavetítéssel egybekötött beszélgetés  

Fehér Angélával és Orbán Zoltánnal  
az El Caminoról 

 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
december havi programja 

 

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2. 
Telefon: 74/451-455 Web: http://muvhazbonyhad.ewk.hu 
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ADVENTI PROGRAMOK 
 

 

2012. DECEMBER 6. 
 

VÁROSI KARÁCSONYVÁRÓ 
ünnepség a művelődési központ előtti téren 

 

16 órakor   

Köszöntőt mond: 
Potápi Árpád János – polgármester  

 

Közreműködnek 
a Pitypang és a Liget óvoda óvodásai, a Vörösmarty Színjátszó Kör 

tagjai, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Kórusa, 
valamint a Mikulás és a Krampuszok. 

 

Kb. 16.40 órakor kigyúlnak a város adventi fényei. 
 

A helyszínen teát, forralt bort és mézeskalácsot kínálnak a rendezők. 
 

Legyen jelen Ön is az ünnepi fények meggyújtásánál! 

 
 

Egészséges és fogyatékkal élő gyerekek együtt,  
hogy az ünnep igazi ünnep legyen! 

 

2012. december 6-án 
17 órakor 

 

POP MIKULÁS 
Jótékony célú rendezvény az ÉFOÉSZ Tolna Megyei Szervezete,  

a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ és a Pixel TV szervezésében. 
 

Sztárvendég: 
COZOMBOLIS 

 

Közreműködik:  
Titti Corsi Dance Club 

Reménység zenekar 
Hang-Zavar együttes 

Jegyek korlátozott számban, térítésmentesen igényelhetők:  
Vörösmarty Mihály Művelődési Központ 

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2. Telefon: 74/451-455 
 
 

 

ELŐZETES 
 
 

WASS ALBERT  
ÍRÓRA EMLÉKEZÜNK 

 

PROGRAMOK AZ ÍRÓ SZÜLETÉSÉNEK  
105. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 

 

2013. január 7-én 
 

RAJZPÁLYÁZAT 
alsó tagozatos diákok részvételével 

 

2013. január 11-én 
 

RAJZPÁLYÁZAT 
felső tagozatos és középiskolás diákok részvételével 

 
 
 

 
 

2013. január 12-én 
WASS ALBERT-NAP 

 

Az emléknap programjai: 
 vers- és prózamondó verseny (országos szintű) 
 kiállítás-megnyitó a helyi rajzpályázat és a 

versillusztrációs pályázat munkáiból 
 koszorúzással egybekötött megemlékezés  

Wass Albert szobránál 
 díjkiosztó ünnepség 
 táncház 

A programokra mindenkit szeretettel várunk! 
 
 

2013. január 19-én  
20 órakor 

 
 
 

 
 
 

Zene:  
TICKET és DYNAMIC zenekar 

 

 

Belépő: 2.300 Ft, illetve 2.000 Ft 
 

Jegyek elővételben válthatók a művelődési 
központ információs szolgálatánál. 

 
 

FELHÍVÁSOK 
 

 

2012. december 8-án  
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. 

 

 

„MESETÁR” GYERMEKBÉRLET 
 
 

2012. december 20-án 
14.30 órakor 

 
 

HOL A CSÁSZÁR ÚJ RUHÁJA? 
 

Az országot egy rendkívül hiú császár uralja, aki népével nem 
sokat törődik. A császár hiúságát használja ki két messziről jött 
csaló, akik szabónak adják ki magukat, s azt állítják, hogy olyan 

ruhát tudnak készíteni, amit csak azok látnak, akik valóban 
szeretik a császárt... 

 

Előadja:  
Vörösmarty Színjátszó Kör 

 
 

GYERMEKPROGRAM 
 
 

2012. december 16-án 
15 órakor 

 

 „GONGYOLA”  
JÁTSZÓHÁZ 

Karácsonyváró kézműves délután 
 
 

 

SZAKKÖRÖK, KLUBOK,  
MŰVÉSZETI CSOPORTOK,  

TANFOLYAMOK MŰKÖDÉSI RENDJE 
 

 

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

művelődési központban. 
 

 

HONISMERETI KÖR 

december 13-án 17 órakor 

Perczel Miklós: Naplóm az emigrációból 

Előadó: Dr. Dobos Gyula 

(Helye: Völgységi Múzeum) 

december 20-án 17 órakor 

Az éves munka értékelése, munkaterv 2013-ra 

 

 

FALUDI BÉLA UTAZÓK KLUBJA 

december 3-án 17 órakor 

Csodák a Vörös-tenger mélyén 

Előadó: Hilbertné Szemenkei Katalin 

december 17-én 17 órakor 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye templomai 

Előadó: Dr. Széki Jolán 

 

 

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KLUB  

(VITA NOVA KLUB) 

december 5-én 15 órakor 

Mikulás-nap 

december 19-én 15 órakor 

Mit üzennek betegségeink? 

 

 

NŐK KLUBJA 

december 19-én 13.30 órakor 

Évzáró összejövetel a Holsten sörözőben 

(Bonyhád, Bacsó B. u. 9.) 

 

 

VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB 

december 4-én 14 órakor  

Klubtagok névnapi köszöntése 

december 18-án 14 órakor  

Karácsonyi készülődés, receptek cseréje 

 

 

BORBARÁT KÖR 

december 3-án 18 órakor  

A pálinkakultúra – kulturált pálinkafogyasztás 

Előadók: Branauer János és Nagy Attila pálinkafőző mesterek 

 

 

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB 

december 19-én 15 órakor 

Betlehemes - karácsonyi ünnepség általános és zeneiskolás 
diákok közreműködésével 

 

 

MADÁRBARÁTOK KÖRE 

december 4-én 18 órakor 

Díszmadaraink felkészítése a téli hónapokra 

 

 

NYUGDÍJAS KÖZTISZTVISELŐK KLUBJA 

december 28-án  

12 órakor: Óév búcsúztató ebéd a Rosé étteremben  

14 órakor: Klubfoglalkozás a művelődési központban  

 

 
 

„ALFAJÁRÓK” AGYKONTROLL KLUB 

december  14-én 17.30 órakor 

Esettanulmány végzése, relaxálás 

 

 

december 10-én 17 órakor 

MÉHÉSZ KLUB 

 

 

december 4-én és 18-án 17 órakor 

FOLTMOLYOK FOLTVARRÓ KLUB  

 

 

minden hétfőn, kedden és csütörtökön 14.30 órakor,  

valamint szerdán 15 órakor 

VÖLGYSÉG NÉPTÁNC EGYÜTTES 

minden csütörtökön 15 órakor 

DÍSZÍTŐMŰVÉSZ KÖR 

 

 

minden csütörtökön 15 órakor 

SZÖVŐ SZAKKÖR 

 

 

december 3-án 17 órakor 

REIKI KLUB – INGYENES KEZELÉSSEL 

 

 

december 18-án 18 órakor 

ANGYAL KLUB 

 

 

minden pénteken 15.30 órakor 

KRÄNZLEIN NÉPTÁNCEGYESÜLET 

 

 

minden csütörtökön 16.15 órakor 

VÖRÖSMARTY SZÍNJÁTSZÓ KÖR  

(gyermekcsoport) 

 

 

minden kedden 17 órakor 

VÖRÖSMARTY SZÍNJÁTSZÓ KÖR  

(ifjúsági csoport) 

 

 

minden szerdán 16.15 órakor  

VÖRÖSMARTY SZÍNJÁTSZÓ KÖR  

„MINISZINIK” 

 

 

minden kedden 18 órakor  

NÉMET NEMZETISÉGI KULTURÁLIS EGYESÜLET 

 

 

minden  szerdán 18 órakor 

TITTI CORSI DANCE CLUB 

 

 

minden csütörtökön 17.30 órakor 

FELVIDÉKIEK EGYESÜLETÉNEK ÉNEKKARA 

 

 

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 (december 18-ig) 

(Helye: Vörösmarty M. Általános Iskola) 

KÉPZŐMŰVÉSZ KÖR 

 

 

minden hétfőn és pénteken 18 órakor 

SEVEN CLUB SINGERS 

 

 

minden szerdán 16 órakor  

(Helye: Dózsa Gy. u. 29.) 

SZÉKELY KÖR KÓRUSA 

 

 

minden hétfőn 10 órakor 

PICURKA JÁTSZÓHÁZ 

 

 

minden kedden 18.30 órakor 

ZUMBA 

 
 

EGYÉB SZERVEZETEK PROGRAMJAI, 
VÁSÁROK 

 
 

december 1-jén 8 órakor 
Vörösmarty-nap – a BONI Vörösmarty Mihály  

Általános Iskola rendezvénye 
 

 
 

december 3-án 9-12 óráig 
Az Országos ’56-os Szövetség  

Tolna Megyei Szervezetének fogadóórája 
 

 
 

december 3-án és 18-án 8-15 óráig és 4-én 9-12 óráig 
Vegyes aprócikk vásár 

 

 
 

december 5-én, 12-én és 19-én 8-12 óráig 
Magdi turi 

 

 
 

december 8-án 20 órakor 
A BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola  

alapítványi bálja 
 

 
 

december 10-én 14 órakor 
Vakok és Gyengénlátók Egyesülete 

 

 
 

december 10-én 8-12 óráig 
Bálás kabátvásár 

 

 
 

december 11-én 8-12 óráig 
Bálás cipővásár 

 

 
 

december 13-án 8-17 óráig  
Festményvásár 

 

 
 

december 21-én 9 órakor 
A BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola karácsonyi 

műsora 
 

 

december 21-én 11 órakor 
A Perczel Mór Szakközépiskola karácsonyi műsora 

 
 

A bonyhádi művelődési központ  

a műsorváltoztatás jogát fenntartja! 
 

          

Völgységi Hírlevél 
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Emlékművet avattak 
Mórágyon

Emlékművet avattak a mórágyi 
temetőben a második világháborúban 
ki – és betelepített, meghurcolt em-
berek tiszteletére 2012. október 27-
én. Az eseményen Mórágy leendő 
testvértelepüléséről, a felvidéki Félről 
érkezett küldöttség, valamint Potápi 
Árpád János országgyűlési képviselő 
is részt vett.

Glöckner Henrik polgármes-
ter beszédében megemlékezett 
a világháború történéseinek 
következményeiről, mikor egyik pil-
lanatról a másikra százezrek váltak 
hontalanná és jogfosztottá. Mórá-
gyon a németajkú lakosság majd 
kilencven százalékát kitelepítették, 
ugyanakkor a történelmi Magyaror-
szág több területéről érkeztek betele-
pített családok. A meghurcoltaknak 
szeretteiket, vagyonukat hátrahagyva 
kellett idegen környezetben újra 
kezdeniük az életüket. Azt, hogy a 
kitelepített lakosság önazonossága 
mélyen él bennük mi sem bizonyítja 
jobban, minthogy a közelmúltban 
hozzájárultak a mórágyi templom 

felújításához és, hogy mai napig  
visszajárnak szülőfalujukba, ahogyan 
az itt élő Félről származó lakosság is 
hazalátogat Szlovákiába.

A mórágyi polgármester köszöne-
tét fejezte ki mindazoknak, akik 
hozzájárultak az emlékmű állí-
tásához, külön megemlítve dr. Dit-
ter Jenőt, aki ingyen tervezte meg a 
mórágyiak összetartozását jelképező 
alkotást.

A körzet országgyűlési képviselője, 
Potápi Árpád János, az Országgyűlés 
Nemzeti Összetartozás Bizottságának 
elnöke elmondta, hogy amikor a 
hazáról beszélünk, akkor nemcsak a 
földrajzi tájakat, épített örökségeinket 
érthetjük ez alatt, hanem a nemzet 
tagjait is, ahol magyar ember él a 
Földön, az egy darabka a hazából, az 
összetartozás tudata erős és fontos 
kapocs közöttünk.

Mórágy előreláthatóan 2013 már-
ciusában írja alá a szlovákiai Féllel a 
testvér-települési szerződést.

     szirenke

Hősökre emlékeztek Bátaapátiban

Ünnepélyes megemlékezés kere-
tében adták át a Magyar Honvédel-
mi Minisztérium Hadisírgondozó 
Osztálya által felújított katonai 
sírokat a bátaapáti köztemetőben 
2012. november 1-jén. A sírokban 

a hazáért hősi halált halt Majoros 
Kornél repülős főhadnagy, Szűts 
Károly repülős tizedes, Viczián Mi-
hály honvéd, Szabó Pál honvéd és két 
ismeretlen bajtársuk nyugszik.

A megemlékezésen először Dara-
bos Józsefné polgármester mondott 
köszöntőt, majd dr. B. Stenge Csaba 
hadtörténész, Tatabánya Megyei Jogú 
Város Levéltárának igazgatója mon-
dott emlékbeszédet. Az ünnepség 
végén koszorúkat helyeztek el a hősök 
nyughelyén.

szirénke

Nemzetiségi nap Cikón
2012. október 12-13-án nemzeti-

ségi napot szerveztünk a cikói ál-
talános iskolában, az idei témánk: 
régi emberek, régi házak volt. Az alsó 
tagozatosok pénteken ellátogattak a 
mecseknádasdi német tájházba és a 
decsi magyar tájházba, másnap pe-
dig Cikón figyelték meg a régi pa-
rasztházak felépítését, a nemzetiségi 
szobában régi használati tárgyakat 
vehettek kézbe és a német nemzeti-
ségi viselet darabjaival ismerked-
hettek meg. Német dalokat és gyer-
mekjátékokat tanultak, valamint 
termésekből készítettek különböző 
ajándéktárgyakat a helyi nyugdíjas 
asszonyok segítségével. Az alsó tago-
zatosok Régi parasztházak című pá-
lyázatunkra különböző technikákkal 
plakátokat készítettek.

A felső tagozatos diákok az alsósok-

hoz hasonló módon bővítették is-
mereteiket, szombaton pedig a 
mecseknádasdi, a decsi és az ófalui 
tájházat tekintették meg. A felsősök 
a két nap alatt folyamatosan fény-
képeztek, mert az ő feladatuk az 
volt, hogy a fotópályázatunkra 
nyújtsák be munkáikat. Az elkészült 
fotókat előhívattuk és posztert, 
valamint fali naptárat készítettünk 
belőlük. A pályázati munkákat a falu 
kultúrházában kiállítottuk.

Kónya Éva

Segélyosztás a Völgységben

A Völgységi Többcélú Kistérségi 
Társulás a korábbi évekhez hasonlóan 
idén is együttműködött a Magyar 
Ökomenikus Segélyszervezettel an-
nak érdekében, hogy a létminimum 
közelében élő családok, és a kis-
nyugdíjasok támogatáshoz jussanak. 

A völgységi kistérség 16 települé-
sén - Bátaapáti, Bonyhád, Bony-
hádvarasd, Györe, Izmény, Kakasd, 
Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, 
Lengyel, Mőcsény, Mucsfa, Nagyvej-
ke, Váralja, Tevel, Závod - a bonyhádi 

Családsegítő Központ munkatársai 
segítettek a segélycsomagok kiosz-
tásában, amely tartós élelmiszereket 
- kakaót, lisztet, tésztát és száraz 
süteményt- tartalmazott. A közel 
30 raklapnyi áru 2012. november 
8-án érkezett a Bonycom I. sz. te-
lephelyére és a családgondozóknak 
köszönhetően két héten belül elju-
tott az érintett 1500 Völgységben élő 
családhoz.

Metzné Darabos Orsolya
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Egy igazán érdekes múzeumi előadásról
Robotrepülők szerepe a régészetben

Pedagógusok, szabadidő-szervezők, oktatási referensek, muzeológusok, 
közművelődési szakembereket vártak a Völgységi Múzeum Információs napjára 
2012. október 17-én a szervezők. Balogh András informatikus, a Pazirik Kft. 
vezetője nagyon érdekes előadást tartott a hazai régészeti kutatásoknál alkal-
mazott technikai eszközök, a robotrepülők alkalmazásáról, eredményességéről, 
gyakorlati tapasztalatokról és egyes kutatási eredményekről. Az érdeklődők 
régészeti feltárások légi fotóival (pl.: egy baranyai búzamezőben megtalált 

római kori villáról és melléképületeiről készült fotókkal) tarkított, élményszerű 
előadásnak köszönhetően információkat kaptak arról, hogy a magyar régészeti 
robottechnika világszínvonalú fejlettséget tudhat a magáénak. 

Az előadást követően dr. Szőts Zoltán, a Völgységi Múzeum igazgatója 
mutatta be a múzeum új szolgáltatási kínálatáról, a filmek és filmhíradók 
virtuális óraajánlatáról. 

szirenke

Feridún király három fia: Szelm, Túr és Íredzs…
Perzsa barbat, arab ud, török baglama, ujgur tumbur, magyar tambura

„Perzsa Kincsek - Zsolnay Miklós, 
Wosinszky Mór és Déri Frigyes 
magyar utazók és műgyűjtők 

kollek-ciójából” címmel nyílt tárlat 
a Völgységi Múzeumban, 2012. ok-
tóber 18-án. A kiállítás megnyitóján 
dr. Saeed Seyed Agha Banihashemi, 
az Iráni Iszlám Köztársaság Buda-
pesti nagykövete köszöntötte az 
érdeklődőket: 

- Bárki, aki két ország kultúrájának 
kapcsolatait vizsgálja és kutatja, min-
dig a közös pontokat kell keresnie 
és észrevennie, ezt kell keresni 
Irán és Magyarország esetében is, 
hiszen mindkét ország a kultúra és 
a művészet igaz barátja. Talán a két 
nép közötti baráti, sőt azt lehet mon-
dani testvéri érzéseknek az lehet az 
egyik magyarázata, hogy egyes ku-
tatások szerint igen sok, ezen belül 
vannak kutatások, melyek szerint 
80 %-ban megegyezik a magyarság 
és a perzsaság genetikai állománya. 
Még egy közös vonás, amely talán 
összefügg az előzővel ez pedig mind-
két nép hősiessége, küzdeni akarása 
és küzdeni tudása lehet, amely a 
történelem folyamán mindvégig 
megmutatkozott. Itt ragadom meg 
az alkalmat, hogy október 23-a al-

kalmából a magyar népet tisztelettel 
köszöntsem. Sok sikert és boldogulást 
kívánok a magyar népnek!

A Nagykövet Úr köszöntő szavai 
után dr. Szántó Iván, az ELTE Iranisz-
tikai Tanszékének adjunktusa nyitotta 
meg a kiállítást:

- Az 1934-től hívják Perzsiát hi-
vatalosan Iránnak, ahol az Irán név 
egy ősi önelnevezés, míg Perzsia egy 
nyugati név, kicsit ahhoz tudnám 
hasonlítani, mint ahogyan nyugaton 
Magyarországot sem Magyarország-
nak, hanem Hungarynek nevezik, de 
mi tudjuk, hogy Magyarország neve 
Magyarország. Amikor perzsa vagy 
iráni művészetről beszélnünk, ak-
kor gyakorlatilag arról az országról 
beszélünk, melynek leghíresebb 
uralkodója I. Dareiosz volt, ebben 
az időszakban - időszámításunk 
előtti 6-5. évszázadban- jött létre a 
Perzsa Birodalom mintegy 2. 500 
évvel ezelőtt. Azóta az iráni államiság 
folytonos, évről-évre feljegyzett tör-
ténelme van és ez idő alatt a perzsa 
művészetnek csodálatos alkotásai 
születtek meg. 

A legkorábbi, ókori alkotásokat az 
érintőképernyős információs pul-
ton lehet megtekinteni. A tárlaton 

Perzsia elmúlt 5-600 évének termé-
se látható, szinte minden korszak 
képviselteti magát kerámiával, 
textilművészeti, fémművességgel, 
fegyverművességgel, sőt fényké-
pekkel, melyeket magyar utazók és 
gyűjtők készítettek, kiknek nevét a 
kiállítás címében is hordozza: Zsol-
nay Miklós, Wosinszky Mór és Déri 
Frigyes. 

Ez a kiállítás az országban első, mely 
az iráni-magyar művészeti kapcsola-
tok elmúlt 400 évét képes felvillan-
tani, ahol egymás mellett találhatóak 
a legkorábbi Magyarországon talált, 
már a régmúltban idekerült perzsa 
kávéskészletek és az újkori, modern-
kori gyűjtők anyaga, jelezve, hogy 
Perzsia művészete mindig is jelen 
volt Magyarországon és mindig a ma-
gyarság szívéhez közelálló művészet 
volt. Annak reményében nyitom meg 
ezt a kiállítást, hogy ezek a kulturális 
kapcsolatok tovább örökítődnek a 
jövő generációi számára.

A megnyitó Boczán Béla és Ko-
vács Gábor népzenészek közre-
működésével folytatódott. Boczán 
Béla először a perzsa Abulkászim 
Manszúr Firdauszi által a 10. század-
ban írt, Királyok könyvéből olvasott 
fel egy idézetet, mely arról szólt, hogy 
a perzsák első sahja miként osztotta 
fel birodalmát fiai között:

- „Perzsia dúsgazdag földjén az ősz 
Feridún király uralkodott. Feridún-
nak három fia volt: Szelm, Túr és 
Íredzs. Amikor Feridún megörege-
dett, hatalmas birodalmát három 
részre osztotta: Rúm tartománya 
volt az egyik, Csín és Turkesztán a 
másik, s Irán a harmadik. Először 
legidősebb fiát, Szelmet hívatta maga 
elé. Őt szemelte ki Rúm királyának. 
Megparancsolta, hogy nagy sereggel 
induljon nyugatnak, és foglalja el az 

őt megillető királyi széket. Szelm elin-
dult, elfoglalta trónját és a népek Káve 
királya néven tisztelték. 

Turánt adta Feridún második 
fiának, Túrnak; őt tette meg 
uralkodónak Csín és Turkesztán 
népei felett. Túr is útnak eredt és 
szent Turán sáhja néven elfoglalta 
a hatalmasok trónusát, alattvalói 
gyöngyökkel és kincsekkel aján-
dékozták meg. Legvégül Íredzs került 
sorra, neki Irán földjét adományozta 
atyja. Egyedül őt tartotta méltónak az 
iráni nagy rónaság uralmára, a nagy 
sáhok trónusának és fövegük viselé-
sére.” – Tehát írásos dokumentumai is 
vannak annak, amit a Nagykövet Úr 
elmondott – fűzte hozzá Boczán Béla.

Ezt követően rövid hangszerbemu-
tatót rögtönöztek Kovács Gáborral, 
az ősi perzsa barbat, arab ud, török 
baglama, ujgur tumbur, magyar tam-
bura közötti hasonlóságok és kül-
önbségek, valamint a perzsa zene 
jellegzetességeinek bemutatásával, 
s bár nem állt rendelkezésükre per-
zsa hangszer, mégis gyönyörű dal-
lamokat szólaltattak meg. Egyszerű, 
zeneileg nem képzett hallgatóként is 
igazi élmény volt, ahogyan az egzo-
tikus, keleti dallamok percről per-
cre ismerősebbeké válnak, s végül a 
magyar „Indulj el egy úton, én is egy 
másikon…” népdal dallama, azután 
pedig éneke is felcsendült.

szirenke

AMI A HÍRLeVÉLBŐL 
KIMARADT

Keresse fel megújult honlapunkat, 
ahol még több völgységi hírt 

olvashat: 

www.mbmstudio.hu/
volgysegikisterseg.hu 
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Jubileumi táncos rendezvénysorozat
Tíz éves a BONI Alapművészeti Iskola Tánctagozata

Szarvas Szilviával, a modern tánc 
tagozat vezetőjével beszélgetek ab-
ból az alkalomból, hogy az idén tíz 
éves alapfokú táncoktatás alkalmából 
táncos rendezvénysorozatot indítot-
tak, melynek első előadása, „Pillanat 
ihlette művészet” címmel, 2012. ok-
tóber 26-án volt látható a bonyhádi 
Vörösmarty Mihály Művelődési Köz-
pontban. 

A műsorban közreműködtek 
a BONI Bartók Béla Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tánc – és 
zeneművészeti tagozatának tanulói és 
tanárai, valamint a bonyhádi amatőr 
művészeti élet jeles képviselői. 

- Először is szeretnék gratu-
lálni a jubileumi sorozat októberi 
előadásához,mert a kezdeményezés 
nagy sikert aratott az érdeklődő 
közönség körében. Hogyan és miként 
jött az ötlet?

- Volt már ehhez hasonló kezdemé-
nyezésünk 2006-ban, akkor vendégül 
hívtam a bonyhádi amatőr művészeti 
csoportokat egy közös improvizációs 
műsorra. 

Bár nem élő zenére léptek fel a tán-
cosok és nem volt akkora érdeklődés 
még, de jó hangulatú rendezvény volt. 
Azóta többször terveztem ilyen estet, 
mert a tanítványok igényelték, de 
a zenei partnerek nem voltak még 
annyira nyitottak felénk és a többi 
csoport sem mutatott érdeklődést 
egy ilyen kihívás megvalósítására. 

Talán mostanra lettünk annyira 
ismertek és népszerűek, hogy a ze-
nészek nagy része örömmel mondott 
igent a felkérésünkre. A magasabb 
évfolyamon tanuló növendékeknek 
már igényük van arra, hogy saját 
mozgáskészletükből az egyéni-
ségüknek megfelelően kombinálhas-

sák, fűzhessék a lépéseket, mozdu-
latokat.

- Visszaemlékezve milyen volt a kez-
det, hogyan és milyen feltételek mellett 
indult a táncoktatás?

- Amikor 2003 szeptemberében 
az alapfokú táncművészeti oktatás 
megkezdődött Bonyhádon, akkor 
még ingyenes volt mindenki számára, 
másrészt a Széchenyi István Általános 
Iskolában remek volt a környezet, 
mert az iskola és a vezetés biztosította 
a feltételeket; balett-terem, rúd, tükör 
stb. Ekkor a tánctagozathoz a modern 
tánc tanszak és a társastánc tanszak 
tartozott. 

Három év múlva csatlakozott 
hozzánk a Völgység Néptáncegyesü-
let, majd a BONI megalakulásakor a 
kakasdi néptánctagozat. Így a teljes 
tánctagozat évfolyamonként körül-
belül 200 gyermeket és fiatalt jelent, 
s ebből a modern tánc tanszak évente 
megközelíti a 100 főt. 

Volt tanulónk Zombáról, Kakasd-
ról, Hidasról, Mucsfáról, Kisdorog-
ról, Cikóról, Aparhantról, Egy-
házaskozárról, Nagymányokról, 
Kismányokról és természetesen 
Bonyhádról a legtöbben.

- Hogyan változtak a feltételek és a 
körülmények a tíz év alatt? Milyen 
segítséget kaptál a működtetés során?

- Az állami normatív támogatás 
évről-évre csökkent, így a szülőkre 
háruló anyagi terhek egyre növeked-
tek. Szerencsére a tartósan beteg 
és a gyermekvédelmi támogatás-
ban részesülő gyermekek számára 
lehetőség van tandíjmentességre, 
mérséklésre. Mindemellett az iskola 
maximálisan támogatja a tánctagozat 
működését.

- Mennyire sikerült az országos 

táncpedagógiai berkekben a bonyhádi 
tánctagozatot megismertetni?

- Az Oktatási Hivatal által háromé-
venként kiírt országos táncművészeti 
tanulmányi versenyeken minden 
indított egységünk (szóló, duett és 
maximum négyfős csoport) dobogós 
helyet ért el, s ezzel az eredménnyel 
táncpedagógusként felkértek a három 
év múlva esedékes tanulmányi ver-
seny kötelező versenygyakorlatainak 
összeállítására. 

A gyermekeknek is rendszeres  
kapcsolata van az ország neves 
táncpedagógusaival, egyrészt inten-
zív kurzusokra hívjuk őket, hogy a 
tanórákon megszerzett ismereteiket 
és készségeiket elmélyíthessék, mint 
például Gál Esztert, Szalay Tamást, 
Spala Korinnát, másrészt a művészeti 
alapvizsgákon neves szakemberekből 
álló vizsgabizottságot kérünk fel, 
mint például Uhrik Dóra Kossuth-
díjas táncművészt, nívódíjas tánc-
pedagógust, Lovas Pál Liszt-díjas 
táncművészt.

- Milyen nagyobb eseményeket emel-
nél ki az elmúlt tíz évből?

- Bár számos szép versenyered-
ményünk született, a legjelentősebb 
események mégis azok az előadások 
voltak, amelyekkel a bonyhádi 
közönséget örvendeztethettük meg: 
A dzsungel könyve, Beszélő testek, 
Táncmozaik, Angyalhaj, A kis gyu-
faárus lány.

- Mi számodra a legnagyobb és leg-
maradandóbb élmény?

- A legnagyobb élmény a tehet-
séggel való találkozás, amíg egy közös 
úton haladhatunk, amíg kísérhetem, 
segíthetem és láthatom a fejlődését. 
Szerencsés vagyok, mert több tehet-
séggel találkoztam eddigi pályám 
során. 

Egy biztos, van bennük egy belső 
izzás, amit a bátrak és nyitottak meg 
mernek mutatni, a zárkózottabbak 
elrejtenek, de érezni bennük a feszült-
séget. Ha ez az izzás megvan ben-
nük, akkor megtalálnak engem és én 
segítem őket.

- Úgy tudom, hogy a közelmúltban 
a Bonyhádi Oktatási és Nevelési In-
tézmény közössége díjjal ismerte el a 
munkádat.

- Igen, idén szeptemberben az Év 
Pedagógusa Díjban részesültem, úgy 
érzem, hogy ezzel Bonyhádon is elis-
merték a munkámat.

- Mikor és milyen előadás következik 
a jubileumi sorozatban?

- November 28-án „Best of ” cím-
mel az elmúlt tíz év legsikeresebb 
koreográfiáiból láthat válogatást a 
bonyhádi közönség. December 11-én 
„Isten ajándéka: a talentum” címmel 
egy interjú-műsor különlegességgel 
készülünk elsősorban pedagógusok 
és szülők számára. A műsorban a 
tehetséggondozás problémáiról 
beszélgetünk: Uhrik Dóra, Kossuth-
díjas táncművésszel, Karalyos Gábor 
színművésszel, Lenczné Vrbovszki 
Judit, tehetséggondozási szaktanács-
adóval. 

Az est programját bonyhádi ifjú 
tehetségek tánc-és verselőadásai 
színesítik. A januári báli hónapban a 
társastánc tagozat egy latin-amerikai 
és sztenderd táncokból szerkesztett 
műsorral lép fel, februárban pedig 
szerelmi témájú duetteket és szóló 
táncokat láthatnak az érdeklődők.

- Köszönöm szépen az interjút, a 
munkádhoz további sok sikert kívá-
nok!

- Köszönöm.            

szirenke
Névjegy:  Szarvas Szilvia Mónika

- született: Szekszárd, 1975. 06. 06.
- általános iskola: Zombai Általános Iskola (1981-1989)
- középiskola: Garay János Gimnázium, Szekszárd (1989- 1993)
- felsőfokú iskola: Pécsi Tudományegyetem 
    – középiskolai testnevelő tanár (1994-1998)
- Táncművészeti Főiskola – modern táncpedagógus (2001-2005)
Munkahelyek:
- BONI Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége 
(2003-tól) – tagozatvezető táncpedagógus
- Magyar Táncművészeti Főiskola - óraadó tanár (2006-2008)
- Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola (2004-2009)
- egy fiú gyermek édesanyja

Foto: Máté Réka
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„12 nap a történelemben egy pilla-
nat töredéke csupán. De ez a 12 nap 
maga volt a csoda már megszületé-
sében is, maga volt a csoda létezésé-
ben és halálában. Születésében, mert 
akkor jött a világra, ahol, és amikor 
senki sem számított rá. Létezésében, 
mert azokban a napokban megnyílt 
az ég és emberfeletti erő győzte le a 
poklot. És halálában is csoda volt, 
mert bár jeltelen sírba, arccal föld felé 
fordítva, szögesdróttal összekötözve 
temették el, mégis feltámadt, itt van 
közöttünk ma is, és itt vannak mind-
azok, akik hitet tesznek mellette évről 
évre, újra és újra…” (részlet az ünnepi 
beszédből).

A megemlékezők ezt követően a 
Szabadság térre vonultak, ahol a 
BONI Széchenyi István Általános 
Iskola Tagintézmény tanulóinak ün-
nepi műsorát tekinthették meg, ahon-
nan a Vörösmarty téren található 
Országzászlóhoz vonultak. A prog-
ram minden helyszínén koszorúkat 
helyeztek el a polgármesteri hivatal, 
a város intézményeinek és civil szer-
vezeteinek képviselői, végül gyer-
tyát gyújtottak az 1956-os bonyhádi 
hősök sírjánál a katolikus temetőben. 
A megemlékezésen közreműködött 
a Vörösmarty Színjátszó Kör és a  
Magyar Nemzetőrség.

 szirenke

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
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Hulladékszállítás ügyfélszolgálat: Bonyhád, Széchenyi tér 4. 
Telefon: 74/451-755, E-mail: ugyfel@bonycom.hu 

Hulladékudvar: Bonyhád, Gyár utca, Telefon: 20/533-7271 
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BONYCOM Bonyhádi Közüzemi Kft. 
7150 Bonyhád,  Mikes K. utca 3. 

telefon/fax: 74/451-701, mobil: 20/395-3317 
www.bonycom.hu – E-mail: info@bonycom.hu 

Emlékszobák Solymár Imre, Havasi János és Videcz Ferenc tiszteletére
2012. október 6-án átadásra 

kerültek a bonyhádi könyvtárban a 
Solymár Imre, Havasi János és Videcz 
Ferenc tiszteletére kialakított emlék-

szobák. A helyiségeket teljesen felújí-
tottuk, hogy méltó környezetet biz-
tosíthassunk a három jeles bonyhádi 
személyiség hagyatékának. Solymár 
Imre, helytörténész volt, egyben a 
könyvtár névadója is, az ő hagyatéka 
már jó ideje állandó kiállítása volt 
intézményünknek. Havasi János, ze-
nész és pedagógus, valamint Videcz 
Ferenc, író, költő, pedagógus hagya-
téka pedig a közelmúltban került a 
könyvtárhoz. 

Az átadón Potápi Árpád János, 
Bonyhád város polgármestere, Békés 
Sándor, író és Kult Imréné könyv-
tárigazgató mondott beszédet és 
köszöntötte az özvegyeket. Mind-
három emlékszobában személyes 
tárgyakat, okleveleket, kitüntetéseket 
továbbá kéziratokat és saját bútorokat 
tekinthet meg az érdeklődő. 

A Videcz-terem különlegessége a 
Bonyhádon egyedülálló trófea-fal.  
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
könyv-tárunk nyitva tartási idejében. 

A helyiségek látogatása ingyenes, 
várjuk osztályok bejelentkezését 
is. Szeretnénk köszönetet mon-
dani továbbá támogatóinknak és 
segítőinknek, akik nélkül mindez 
nem valósulhatott volna meg:

Támogatók: Baumgartner Péter, 
Bonycom Kft., Fűtőmű Kft., Bonyhád  
Város Önkormányzata, Bonylakk Kft.,  
BGW Építőipari és Szolgáltató Kft., 
Ritzel Rita, Steib György, Baricz 
Bt.,TISZK Jókai Mór Szakképző 
Iskolai Tagintézmény tantestülete 
és diákjai, Hofmeister Lajos, Potápi 
Árpád János, Méder György.

Segítők: Farkas Sándor, Fazekas 
László, Gunszt József, Győrfi Mátyás, 
Hitter István, Künszler Zoltán, Már-
tonné Hűber Márta, Rónai Ferenc, 
Ömböli Attila, Polgármesteri Hivatal 
Hidas, Rónai Ferenc, Sárközi Péter, 
Steib Gáborné, Steib Péter, Vajda 
Miklós, Vercse Ernő.

Matisz Nóra könyvtáros

polgármester köszöntőjét követően 
Tóth Ferenc, a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal vezetője nyitotta meg 
a tanácskozást, melynek közép-
pontjában a vidéki települések 
mezőgazdasági fejlesztése, a megye 
szerepe a településfejlesztésben, a 
kormány vidékfejlesztési stratégiája 
és az önkormányzatokkal kapcsolatos 
törvényi változások álltak. 

A konferencián részt vett Potápi 
Árpád János országgyűlési képviselő, 
valamint dr. Baksa Csaba a Tolna 
Megyei Kormányhivatal igazgatója. 
Előadást tartottak a fenti témákban: 

dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei 
Közgyűlés elnöke, Balogh Attila a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium Startégiai 
Főosztályának képviselője, dr. Kiss 
László alkotmánybíró, dr. Csefkó Fer-
enc alkotmányjogász, KÖSZ főtitkár, 
valamint dr. Kiszelly Zoltán politoló-
gus. Másnap délelőtt főzőversennyel 
kezdődött az egész napos színes prog-
ram, a „mindenki ebédjét” felvonulás 
és kulturális műsor követte helyi és 
meghívott előadó csoportok – többek 
között a györei származású Fábián 
Éva, népdalénekes és előadóművész 
- részvételével. Az estét a verseny-
díjak kiosztása, tombolasorsolás és 
tűzijáték zárta.

szirenke

„A magyar csoda 12 napja” 
Folytatás az 1. oldalról

Hajdina Fesztivál 
Folytatás az 1. oldalról
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rejtvénypályázat 
A CBA ÉLELMISZErüZLET 

TáMOgATáSáVAL

Októberi rejtvényünk megfejtése:
“Az áldóját, ilyen termésre nem számítottam!”

A képen a nyertes, Buzási Elzbieta aparhanti lakos
 (a kép jobb oldalán) veszi át a nyereményt Illésné Ancsi üzletvezető 

helyettestől, a CBA Élelmiszerüzletében (Bonyhád, Szabadság tér 5.)

Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését
 2012. december 8-ig kérjük postára adni. 

Ne felejtsék megadni telefonos elérhetőségüket is!
Szeretni felajánló lenni a februári számunkban? 

Szeretné egy rövid interjúban bemutatni vállalkozását?
Kérjük jelentkezzen a 06-20/466-2277-es vagy a 74/550-821-es 

telefonszámon.


