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105 éve született Wass Albert
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás az író bonyhádi szobránál

A Wass Albert Törzsasztal és a 
bonyhádi Vörösmarty Mihály Mű-
velődési Központ rendezésében zaj-
ló megemlékezésen közreműködött 
Ferencz Gitta, a Vörösmarty Szín-

játszó Kör tagja, aki Babits Mihály: 
Hazám az igazi ország című versét 
szavalta, valamint az emlékbeszédet 
mondó Gutai István, a paksi Pákolitz  
István Városi Könyvtár nyugalmazott 
igazgatója.

Tisztelt Emlékezők! 
Hölgyeim és Uraim!
Köszöntöm Önöket Wass Albert 

mellszobra állításának jubileumán, 
az író születésének 105. évfordulója 
alkalmából. 

Köszönöm az emléknap szervező-
inek, hogy itt állhatok. Ugyanolyan 
érzésekkel, mint amilyenekkel öt 
évvel ezelőtt álltam a művelődési 

központ színpadán, a Tizenhárom 
almafa színpadi változatának bemu-
tatója után, a Vörösmarty Színjátszó 
Kör tagjai mellett. A Klamik Aranka 
rendezte színdarabot, Lőcsei Ákos 
főszereplésével bemutatták aztán 
Komlótól Veresegyházig, Hidastól 
Sárszentlőrincig jó néhány helyen. 

2005. január 8-án avatták fel az itt 
látható szobrot. Az emlékező a mél-
tóságteljes, a magasztos, az áhítatos 
jelzőkkel illeti az eseményt. A szo-
borállítás gondolatát egy olvasmány-
élmény szikráztatta fel. Szabó László 
elolvasta „Ember az országút szélén” 
című Wass Albert regényt, melyből 
megdöbbentő erővel sugárzott a hit, 

a szeretet, az emberség. Erre, mint oly 
sokan, elolvasta az összes fellelhető 
Wass Albert könyvet és első olvas-
mányélményében megerősödött. 

Ez az olvasói lelkesültség még 
azonban nem lett volna elég. Tudjuk, 
2004-ben Budapest főpolgármestere 
az író háborús bűnösségére hivatkoz-
va nem engedélyezte Wass Albert 
szobrának felállítását a Vérmezőn. 
Teleki Pálnak sem lehetett szobra 
a magyarok fővárosában, de emlé-
kezhetünk a XII. kerületi Turul-em-
lékmű körüli politikai küzdelmekre, 
a legutóbbi szoborügyekről nem is 
szólva. 

Folytatás a 9. oldalon

Folytatás a 8. oldalonFolytatás a 4. oldalon

Bécsben szentelték fel az 
idei Balassi-kardokat

A Balassi Bálint-emlékkard iro-
dalmi díjat minden évben annak a 
költőnek és műfordítónak ítéli oda 
a Balassi Bálint-emlékkard kurató-
riumának elnöksége, akinek líráját 
és fordítói munkásságát méltónak 
tartja a 16. századi reneszánsz magyar 
költő, végvári vitéz életművéhez.

„A Balassi-kard a túlélésben szü-
lető második Magyarország egyik 
jelképe…”, „A Balassi Bálintról el-

nevezett kard azt jelképezi, hogy ezt 
a nemzetet jobb időkben Isten szol-
gái is karddal védték, ahogy a pálos 
rendiek, eme napba öltözött, ég felé 
nyitott emberek. Akinek mi kardot 
adunk, az a szellemileg magas, ég 
felé nyitott emberek sorába tartozik” 
– nyilatkozta 2007-ben Makovecz 
Imre, az irodalmi díjat megalapító 
kuratórium elnöke.

Beszélgetés
 Zsalakóné dr. Studer Krisztinával, 
a Bonyhádi Járási Hivatal vezetőjével

- Mielőtt bemutatnánk közelebbről 
olvasóinknak a Bonyhádi Járási Hiva-
talt, szeretném, ha néhány mondatban 
elmondaná, hogy mi is volt a járási 
rendszer kialakításának fő célja.

- A járási hivatalok a megyei kor-
mányhivatalok szervezeti egysége-
ként – a fővárosban kerületi szinten, 
vidéken pedig 175 helyen - 2013. 
január 1-jén alakultak meg azzal a 

céllal, hogy a kormány megteremt-
se a szolgáltató államigazgatást és 
közigazgatást. A járásokat a megyék 
határaihoz igazodva alakították ki 
egy olyan alapelv szerint, hogy va-
lamennyi településen biztosítsák az 
állampolgárok számára az államigaz-
gatási szolgáltatásokhoz való gyors 
és könnyű hozzáférést. A járási hi-
vatalok kialakításával megvalósult az 
államigazgatási és az önkormányzati 
feladatok szétválasztása.

- Tolna megyében hány helyen állt 
fel járási hivatal?

- Megyénkben hat járási hivatal 
kezdte meg működését: Szekszár-
don, Dombóváron, Pakson, Tolnán, 
Tamásiban és Bonyhádon.

- Mely településekre terjed ki a bony-
hádi hivatal hatóköre?

- A Bonyhádi Járás Hivatal illeté-
kességi területe: Aparhant, Bátaapá-
ti, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, 
Felsőnána, Grábóc, Györe, Izmény, 
Kakasd, Kéty, Kisdorog, Kismányok, 
Kisvejke, Lengyel, Mórágy, Mőcsény, 
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A magyarországi németek 
kitelepítésének napja

A II. világháború után kb. 200 ezer 
német származású magyar állam-
polgárnak kellett elhagynia az or-
szágot, mindenüket hátra hagyva. 
Egy bőröndnyi holmival tették fel 
őket a vonatra. A kitelepítések alap-
ját az 1941-es népszámlálás képezte, 
amikor 380 ezren vallották magukat 
német anyanyelvűnek, vagy német 
nemzetiségűnek. Ez a népszámlá-
lási adat sokak életére hatott, hiszen 
nagyszüleinket, dédszüleinket is 
érintette, köztük a mi családunkat is.

Kiskoromban nagyon sok történetet 
hallottam. Nagyszüleimnek Majoson 
szép birtoka és sok háziállata volt. Eb-
ben a kis faluban a németek zárt kö-
zösséget alkottak, szinte csak német 
nyelven beszéltek. Életüket romba 
döntötte a kitelepítés. Egyik napról 
a másikra megkapták az értesítést, 
hogy a parancs kézhezvételekor el 
kell hagyniuk otthonaikat, csupán 
egy bőröndbe pakolhatják össze a 
személyes dolgaikat. Jött is a parancs. 
A párttitkár kísérte át az érintetteket 
a majosi iskolába, ahova a környék 
németjeit gyűjtötték egybe. Ott kellett 
várniuk. Csoportokba osztva kísérték 
őket az állomásra. Ahogy megtelt a 
vonat, rögtön indult is. Magyaror-
szágon 185 ezer németet fosztottak 
meg állampolgárságától és vitték őket 
külföldre. 1946-47 között kb. 135 ezer 
főt az USA által megszállott övezetbe, 
Németország nyugati részére, a többi-
ek a Szovjetunió által megszállt keleti 
övezetbe kerültek. Nagyszüleim „sze-
rencsésnek” mondhatták magukat. 
Őket az utolsó vonattal vitték volna, 
hónapokkal később. Már kísérték vol-
na őket a vasútállomás felé, amikor 
jött a hír, hogy leállították a kitelepí-

téseket. Őket Bonyhádra telepítették 
egy szoba-konyhás lakásba, Majoson 
mindenüket elvették. Állatuk, bir-
tokuk, vagyonuk nem maradt, csak 
az a bizonyos egy bőröndnyi érték, 
amit magukkal vihettek. De sajnos, a 
családban nem volt mindenki ennyire 
„szerencsés”. Az egyik rokonunk az 
iskolából megszökött, mivel a leg-
jobb barátnője beteg volt. Mikor a 
látogatást követően visszatért az isko-
lába, szüleit már nem találta otthon, 
már úton voltak Németország felé. 
Egyedül maradt 16 évesen. Őt másik 
vonattal vitték a keleti országrészbe, 
szüleit pedig a nyugatiban tette le a 
vonat. Évekig nem tudtak egymásról. 
Fiatalként egyedül kezdett új életet 
teljesen idegen környezetben, idegen 
embereket és szokásokat kellett meg-
ismernie. Férjhez ment, gyereke is 
született, munkahelyet talált, beillesz-
kedett új otthonába. Sok-sok évvel 
később, már felnőttként került sor 
az első találkozásra. De csak egyedül 
engedték át a határon. Nem mehetett 
az egész család, nehogy „Nyugaton 
maradjanak”. 

Rengeteg hasonló történetről halla-
ni még ma is nagyon sok családban. 
De talán a mi rokonainkhoz hasonló-
an sokak Németországban élő rokona 
még ma is Magyarországot tekinti 
az igazi hazájának, ha az otthonáról 
álmodik. 

Az ő emléküknek is szólt, szól: a 
Magyar Országgyűlés 2012. decem-
ber 15-én arról döntött, hogy minden 
év január 19. legyen a magyarországi 
németek elhurcolásának emléknapja.

Melcher Alexa írását fordította 
Kovács Ferenc

Die Aussiedlung der Deutschen 
aus Ungarn
O liebes, teures Vaterland!
Der Mund spricht deutsch das Wort,
Das Herz doch schlägt darin den Takt
Treu ung‘risch immerfort.
                            (von J. Sendelbach)

Bereits Anfang August 1945 wurde 
auf der Potsdamer Konferenz offiziell 
über die Aussiedlung der Deutschen 
in Ungarn (wie auch der aus Polen 
und Tschechien) verhandelt.

Um die 200.000 Ungarndeutsche 
mussten alles zurücklassen und 
ihre Heimat verlassen. Mit einem 
Koffer voll Habseligkeiten wurden 
sie in Züge gesetzt, die dann erst 
in Deutschland Halt machten. Als 
Grundlage zur Aussiedlung diente 
die Volkszählung von 1941, bei der 
sich 380.000 Bürger zur deutschen 
Nationalität bekannten. 

Diese Angabe bei der Volkszählung  
beeinflusst das Leben vieler von uns 
bis zum heutigen Tag, da unsere 
Urgroßeltern und Großeltern davon 
betroffen waren. Auch meine. In 
meiner Kindheit hörte ich viele 
Geschichten über ihre Vertreibung.

Meine Großeltern besaßen in 
Majesch einen schönen Hof und viele 
Tiere. Die Deutschen bildeten im 
Dorf eine geschlossene Gemeinschaft, 
sie sprachen fast ausschließlich 
deutsch. Durch die Aussiedlung 
erhielt ihr Leben einen Knick. Eines 
Tages erreichte sie die Mitteilung, 
wenn der Befehl käme, müssten sie 
ihr Heim verlassen. Mitnehmen 
dürften sie, was an persönlichen 
Sachen in einen Koffer passt. Der 
Befehl kam.

Der Parteivorsitzende begleitete 
sie in die Majoser Schule, zum 
Sammelpunkt für den Abtransport. 
Zunächst wurden sie in Gruppen 
geteilt, dann zur Bahn gebracht. 
Wenn der Zug voll war, setzte er 
sich sofort in Bewegung Richtung 
Deutschland. In Ungarn wurden 
150.000 Mitmenschen ihrer 
Staatsbürgerschaft beraubt und ins 
Ausland gebracht. 

Zwischen 1946-1947 ca. 135.000 
in den von den USA besetzten 
westlichen Teil Deutschlands, die 
anderen in die von der Sowjetunion 
besetzte „Ostzone“.

Meine Großeltern können sich 
glücklich schätzen. Sie wären mit 

dem letzten Zug abtransportiert 
worden, Monate später. Sie waren 
praktisch schon auf dem Weg auf 
den Bahnhof, als sie die Nachricht 
erreichte, es gäbe keine Züge mehr. 
Die Transporte wurden eingestellt.

Meine Großeltern durften aber 
trotzdem nicht mehr nach Hause. 
Sie kamen nach Bonnhard in eine 
Einzimmerwohnung. Sie verloren 
alles: Hof, Tiere, ihr ganzes Hab 
und Gut. Nur dieser eine Koffer 
war geblieben. Trotzdem waren sie 
glücklich. Aber nicht alle aus der 
Familie hatten so ein Glück. Eine 
unserer Verwandten floh aus der 
Schule um ihre beste Freundin, die 
schwer krank war, noch einmal zu 
besuchen. 

Als sie wieder in der Schule ankam, 
fand sie ihre Eltern nicht mehr. Sie 
waren schon auf dem Weg nach 
Deutschland. Sie wurde mit einem 
anderen Transport weggeschickt. 
Sie kam in die Ostzone, ihre Eltern 
in den Westen. Jahrelang wussten 
sie nichts voneinander. Sie blieb als 
16-Jährige alleine, begann als junges 
Mädchen ein neues Leben in einer 
völlig neuen Umgebung. 

Alles war fremd: Menschen, 
Gewohnheiten, Bräuche. Sie fand 
aber Arbeit, heiratete und bekam 
Kinder. Sie integrierte sich in ihre 
neue Umgebung. Viele Jahre später 
fand ein Treffen mit den Eltern statt. 
Aber auch da konnte sie nur alleine 
über die Grenze. Ihre Familie durfte 
nicht mitreisen, da befürchtet wurde, 
sie würden im Westen bleiben.

Viele solche und ähnliche 
Geschichten werden bis heute in den 
Familien erzählt. Viele von denen, 
die damals ihr zu Hause verlassen 
mussten, halten immer noch Ungarn 
für ihre richtige Heimat.

Da auch heute noch viele  
Deutsche in Ungarn leben, beschloss 
das ungarische Parlament am 15. 
Dezember 2012, dass jedes Jahr 
der 19. Januar als Gedenktag der 
Vertreibung der Deutschen aus 
Ungarn begangen werden soll.

Alexa Melcher
PSEG 11/B 

deutsch von M. Zulauf-Nagel
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Ajándék kisbusz Kakasdnak

2012. december 22-én, Heinek 
Ottó a Magyarországi Németek Or-
szágos Önkormányzatának elnöke,  
valamint Dr. Józan- Jilling Mihály,  
a szervezet szociális bizottságának 
elnökhelyettese és a Német Szövetségi 
Belügyminisztérium által támogatott 

kisbuszt adtak át Hucker Mónikának, 
a Kakasdi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnökének.

Bányai Károly polgármester meg-
köszönte a Német Szövetségi Köz-
társaság Belügyminisztériumának és 
a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának a támogatást. A 
kapott 18.102 Eurót az önkormányzat 
további 6.893 Euróval egészítette ki, 
így megvalósulhatott a kisbusz meg-
vásárlása. A jármű idős, rászoruló 
emberekhez szállítja az ebédet, bete-
gek gyógyszerellátásában és orvoshoz 
szállításában segít.

A német kórus fellépéseire való 
eljuttatásában is segítséget nyújt.  A 
gyerekek könnyebben utazhatnak el 
a szekszárdi Deutsche Bühne előadá-
saira. A busz tulajdonosa a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, haszná-
lója a Kakasdi Polgármesteri Hivatal.

Forray Edit

Falukarácsony Grábócon

2012. december 23-án került sor a 
Grábóci Falukarácsonyra. A telepü-
lés lakói nagy számban megjelentek 
a rendezvényen, melyet a település 
katolikus segédje, Ecsenyi Gergely 
és társai nyitottak. A karácsonyi da-

lok után Grábóc fiataljai szerepeltek, 
jelmezes műsorukkal. Végül az aján-
dékozás, és a közös beszélgetés tette 
meghitté az ünnepi készülődést.

Erős Beáta

Kakasdi disznóvágás székely, 
sváb és felvidéki szokások szerint

2013. január 26-án, reggel fél nyolc-
tól fogadták a rendezvényre meghí-
vottakat és érdeklődőket. Vendégek 
érkeztek az erdélyi Csíkfalváról, a 
felvidéki Deákiból és a németországi 
Radiborból.

A bemelegítő pálinka elfogyasztása 
után kezdődött meg a hagyományos 
disznóvágás, melynek során a régi 
disznóvágási eszközöket is bemutat-
ták. A reggeli és az ebéd is hagyomá-
nyos fogásokból állt, melyet a Német 

Házban szolgáltak fel.
A húsfeldolgozás, töltelékkészítés, 

disznótoros készítésének minden 
mozzanatát nyomon követhették az 
érdeklődők. Az este már a kakasdi 
Faluházban zajlott, ahol az ünnepé-
lyes megnyitót követően a közönség 
hagyományőrző csoportok műsorát 
tekinthette meg, majd feltálalták a 
három népcsoportra jellemző éte-
leket. A rendezvényt hajnalig tartó 
bál zárta.                                  szirenke

Székely és sváb hagyományőrző 
disznóvágás

Závodon 2013. január 26-án, im-
már hetedik éve, hogy megrendezésre 
került a székely és sváb hagyomá-
nyoknak megfelelő disznóvágás. A 
hangulatot a forralt bor és a pálinka 
is emelte. Évről évre egyre népesebb a 
tábor. A szomszédos környező telepü-
lésekről is megtiszteltek bennünket a 
polgármesterek. A hivatalos vendége-
ken kívül egyre több vidéki vesz részt 
rendezvényünkön. 

A helyi Önkormányzat és a Német 
Kisebbségi Önkormányzat, valamint 

a civil szervezetek összefogásával tud-
juk megvalósítani a rendezvényt. A 
székelyek és svábok hagyományaik-
hoz hűen dolgozzák fel a sertést. A 
rendezvényen közel 180 résztvevő 
vett részt. Délután 16 órakor a Vára-
di Antal Civilházban műsoros esttel 
egybekötött disznótorossal fogadtuk a 
vacsorára jelentkező vendégeket. A jó 
hangulatról Kosnás Árpád bonyhádi 
hagyományőrző néptánccsoportja 
gondoskodott.

Fazekas Nikoletta

Kleinbus als Weihnachtsgeschenk
Am 22. Dezember wurde 

in Kakasd/Kokrsch der vom 
Bundesministerium des Innern 
und der Landesselbstverwaltung 
der Ungarndeutschen geförderte 
Kleinbus vom Vorsitzenden Otto 
Heinek und Vizevorsitzenden 
Dr. Mihály Józan-Jilling im 
Namen des Sozialausschusses 
der Landesselbstverwaltung der 
Ungarndeutschen an Monika 
Hucker, Vorsitzende der Deutschen 
Selbstverwaltung Kokrsch überge-
ben.

Bei der feierlichen Veranstaltung 
bedankte sich Bürgermeister Ká-
roly Bányai auch im Namen der 
Deutschen Selbstverwaltung für die 
Unterstützung des Projekts „Essen 
auf Rädern“. Der Kleinbus soll an 
Wochentagen älteren, bedürftigen 
Menschen das Mittagessen liefern 
und älteren, kranken Menschen 
dabei helfen, dass sie ihre Medika-
mente bekommen, zum Arzt gebracht 

werden können.
Dank dem „Weihnachtsgeschenk“ 

kann auch der Deutsche Chor seine 
Auftritte leichter organisieren und 
die Pflege der kulturellen Interessen 
bei den Kindern wird einfacher. 
Sie können nämlich ab jetzt 
reibungsloser die Aufführungen der 
Deutschen Bühne Ungarn besuchen. 

Das Bundesministerium des Innern 
hat durch die Landesselbstverwaltung 
der Ungarndeutschen den Kauf 
des Kleinbusses mit 18.102 Euro 
unterstützt. Den Restbetrag von 
6.893 Euro hat das Bürgermeisteramt 
Kokrsch dazugegeben. Der Inhaber 
des Kleinbusses ist die Deutsche 
Nationalitätenselbstverwaltung 
und der Benützer ist das 
Bürgermeisteramt Kokrsch. Auch 
auf diesem Wege möchten wir uns bei 
Allen, die unser Projekt unterstützt 
haben, recht herzlich bedanken.

Monika Hucker
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A Genius Apáczai Diploma 
Díj ezüst fokozatában 
részesült Szabó Béláné

Az Apáczai Kiadó tíz éve alapított 
díja magas erkölcsi elismerést jelent, 
hiszen a felterjesztett pedagógusuk-
nak tíz igen összetett és pontosan 
megfogalmazott kritériumnak kell 
megfelelnie. A díjat a pedagógu-
sok Kossuth-díjaként is említik. A 
Széchenyi Általános Iskolát öt éve 
igazgató Szabó Béláné magas szín-
vonalú szakmai és vezetői munkáját 
méltónak ítélte az Apáczai Kiadó 
vezetősége. 

A kitüntetést az Apáczai Kiadó bu-
dapesti székházában 2013. január 21-
én vehette át, melyhez Potápi Árpád 
János, Bonyhád Város polgármestere 
és Filóné Ferencz Ibolya alpolgármes-
ter is gratulált. 

Szabó Béláné a következőket nyilat-
kozta az elismeréssel kapcsolatban:

- A vezetői pályázatomban az szere-
pel, hogy dicsőséget nem halmozok, 
hírnevet nem hajszolok, ezért magam 
is csodálkoztam, amikor megkaptam 
a díjat. Azon kívül, hogy tényleg nagy 

elismerésnek tartom és nagyon bol-
doggá tesz, nem maga a díj, hanem 
az, hogy olyan sok ember javasolt erre 
az elismerésre és olyan dolgokat írtak 
rólam, ami miatt így döntöttek tőlem 
teljesen ismeretlen emberek, hogy 
akkor neki ítélünk egy díjat. A pá-
lyázatot személy szerint Dománszky 
Zoltánné írta meg a tantestület támo-
gatásával, támogató nyilatkozatot és 
értékelést adott hozzá a főigazgató, 
a diákönkormányzat, a szülői szer-
vezet és a fenntartó is. Az elismerést 
egyrészt a saját, másrészt az iskolám 
elismerésének tartom, mert magába 
foglalja mindazt az innovációt, tö-
rekvést, értékrendet, amit szerintem 
az iskola rajtam keresztül, velem és a 
korábbi vezetők hatására is képvisel. 
Örülök, hogy a kollegák megtesznek 
mindent, hogy a kitűzött értékrend 
és célok megvalósulása ilyen tartó-
san, nívósan, a szülők által elismerve 
történik.

szirenke

A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató
Társulás (TETT) híre

2013. február 5-én, a Bátaapáti 
Községházán aláírták az Országos 
Atomenergiai Hivatal és a TETT kö-
zött létrejött támogatási szerződést. A 
2013. évi 447 millió 537 ezer forint 
keretösszeg a hét társult település kö-
zött  a TETT Társulási megállapodá-

sában rögzített százalékos részarány 
szerint került felosztásra.

A támogatást tájékoztatási, ellen-
őrzési, működési és fejlesztési cé-
lokra fordíthatja: Bátaapáti, Mórágy, 
Mőcsény, Cikó, Bátaszék, Feked, 
Véménd.                                 szirenke

Kármán Tódor-díjban  
részesült a bonyhádi 
kötődésű Varga Zoltán

2012. december 18-án, a budapesti 
Petőfi Irodalmi Múzeumban adták át 
a 2012. évi Kármán Tódor-díjakat.  A 
2000-ben, az Oktatási Minisztérium 
által alapított díj a magyarországi 
oktatás, képzés, felnőttoktatás, tu-
dományos kutatás érdekében végzett 
kiemelkedő szakmai közreműködé-
sért és jelentős természetbeni, illet-
ve anyagi támogatásért, a gazdasági 
élet szereplőinek, természetes és jogi  
személyeknek adományozható.

Az ünnepségen Dr. Hoffmann 
Rózsa államtitkár és Dr. Pakucs Já-
nos, a Magyar Innovációs Szövetség 
tiszteletbeli elnöke adta át a díjakat; 
Varga Zoltán vállalkozó, Dr. Kaáli 
Géza professzor, dr. Reith János ügy-
vezető igazgató (Direct-Line Kft.), 
Oroszváry László fejlesztési igazgató 
(Knorr-Bremse Vasúti Jármú Rend-
szerek Hungária Kft.) és Antal Gábor 

(a Hód-Mezőgazda Zrt.) számára.
Varga Zoltán neve Bonyhádon so-

kak számára ismert, hiszen a bony-
hádi gimnáziumban végzett öregdiák 
a 2008/2009-es tanévben tízmillió 
forintos tőke felajánlásával létrehoz-
ta a Bonyhádi Matematikai Tehet-
ségfejlesztő Közhasznú Alapítványt. 
A szervezet célja a Bonyhádi Petőfi 
Sándor Evangélikus Gimnáziumban 
folyó matematikai tehetségfejlesztés 
támogatása. 

Az Alapítvány az alaptőke kama-
taiból ösztöndíjakat ad a legtehet-
ségesebb, az országos versenyeken 
eredményes diákoknak, valamint 
hozzájárul a tanulók tehetségfej-
lesztő rendezvényeken való részvé-
teléhez, valamint támogatja az iskolai 
tehetségfejlesztő szakmai programok 
rendezését.

szirenke

NÉVjeGY 
 Zsalakóné dr. Studer Krisztina

- született: Bonyhád, 1978. 11. 26.
- alapfokú iskola: Cikói Általános Iskola
- középiskola: Perczel Mór Közgazdasági   
  Szakközépiskola, Bonyhád (pénzügyi ügyintéző, 
  képesített könyvelő, mérlegképes könyvelő)
- felsőfokú iskola: Pécsi Tudományegyetem   
  (személyügyi szervező – 2007, 
   majd jogi  diploma – 2012)
- családi állapot: házas, egy kétéves kislány  édesanyja
- munkahelyek:
   • Cikói Polgármesteri Hivatal 
   – gazdasági ügyintéző (1998-tól)
  • Bonyhádi Polgármesteri Hivatal 
     – személyügyi ügyintéző  (2009-től)
•  A Bonyhádi Járási Hivatal vezetője 
  (2013. január 1-jétől)

Mucsfa, Murga, Nagymányok, 
Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod és 
Zomba települések.

- Milyen fő feladatokat látnak el a 
járási hivatalok?

- A járási hivatalok államigazgatási 
feladatokat vesznek át a jegyzőktől, 
azok az ügyek maradnak a jegyzők-
nél, melyekhez szükséges a helyi 
viszonyok ismerete, és amelyekben 
országosan nem egységes szabályo-
zás van érvényben. Ilyen például a 
helyi adóval kapcsolatos igazgatási 
feladatok, a birtokvédelem, a hagya-
téki eljárás.

Ennek megfelelően a járási hiva-
talhoz kerültek: az okmányirodai 
feladatok, egyes gyám-és gyermek-
védelmi, egyes szociális igazgatási és 
családtámogatási ügyek, köznevelési 
feladtok, menedékjogi ügyek, egyes 
kommunális és állategészségügyi ha-
táskörök, helyi védelmi bizottságok 
vezetése és szabálysértési feladatok. 
Az idei év elejétől a helyi védelmi 
bizottságokat is a járási hivatalvezetők 
irányítják.

- A feladatok nagyon sokrétűek és 
általánosak, tehát szinte valameny-
nyi állampolgár előbb-utóbb a járási 
hivatal ügyfeleként jelentkezik majd.

- Igen, ezért is mondjuk azt, hogy 
a járási hivatalok megalakulásával új 
időszámítás kezdődött a közigazga-
tásban, hiszen ettől fogva a járások 
azok a pontok, ahol az emberek a 
leggyakrabban találkoznak az ál-
lammal, így nagy felelősség hárul a 
hivatalokra és vezetőikre, vagyis ránk, 
helyi szinten ugyanis mi testesítjük 
meg az államot. 

- A Bonyhádi Járási Hivatal jelenleg 
hol működik?

- Jelenleg két helyszínen működünk: 
az okmányiroda, a gyámhivatal, ha-
tósági osztály egy része a bonyhádi 
Városháza épületében, a földszinti 
irodákban várja az ügyfeleket. A ha-
tósági osztály másik része, valamint a 
hivatalvezetés a régi községháza épü-

letében, a Szabadság tér 1. szám alatt 
székel. A bonyhádi székhely mellett 
Zombán működik még kirendeltség, 
Aparhanton pedig kihelyezett iroda. 
A többi településen pedig ügysegé-
dek járulnak hozzá a gördülékeny 
ügyintézéshez.

- Milyen szakmai elképzelései van-
nak a jövőt tekintve?

- Célom, hogy hatékonyabb, takaré-
kosabb, koordináltabb és legfőképpen 
ügyfélközpontú közigazgatás ala-
kuljon ki. Az egyértelmű, átlátható 
feladatmegosztás révén az egysze-
rűbb és könnyebb ügyintézés során 
az állampolgárok számára az ország 
bármely részén elérhetőek legyenek a 
szolgáltatások. Azért fogok dolgozni 
minden erőmmel, hogy egy kiemel-
kedő rangú járási hivatal működjön 
a bonyhádi térségben.

- Mivel tölti szabadidejét a civil 
életben?

- Szabadidőmet legszívesebben a 
családommal és a barátaimmal töl-
töm. A kislányom, Iringó 2011 feb-
ruárjában született és éppen most lesz 
a születésnapja. Valójában minden 
szabadidőmet ő tölti ki.

- Köszönöm szépen, hogy időt sza-
kított a beszélgetésre, a munkájához 
és céljai megvalósításához pedig sok 
sikert kívánok!

- Köszönöm szépen.
ircsi.szarvas

Folytatás az 1 oldalról
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A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége tisztújító küldöttgyűlést
tartott Bonyhádon

Az 1764. január 7-e éjjelén történt 
madéfalvi vérengzésre emlékeztünk 
január 6-án, Bonyhádon. A 249. év-
forduló alkalmából rendezett megem-
lékezés a bonyhádi római katolikus 
templomban tartott szentmisével kez-
dődött, majd az emlékező közönség 
a Székely Emlékparkba vonult, ahol 
Filóné Ferencz Ibolya alpolgármester 
ünnepi beszéde és páter Illés Albert 
SJ. jezsuita szerzetes áldása után meg-
koszorúzták a meggyilkolt kétszáz 
székely emlékére felállított kopjafát.

Az ünnepséget követően kezdődött 
a Városházán a Bukovinai Székelyek 
Országos Szövetségének (BSZOSZ) 
tisztújító küldöttgyűlése, melyen 
közel százan vettek részt a tagegye-
sületek képviseletében. A napirendi 
pontok között szerepelt a 2012-es 
év rendezvényeiről szóló szakmai és 
pénzügyi beszámoló, a 2013-as év 
programterve és költségvetési terve. 
A küldöttek kétévente választanak 
elnököt a szövetség élére, az idei 
választáson a 2011-ben is elnöknek 
választott Csibi Krisztina kapott újra 
bizalmat a küldöttektől.

A hagyományos programok közül 
a Sebestyén Ádám XVI. Székely Me-
semondó Versenynek 2013. március 
23-án a bonyhádi Vörösmarty Mihály 
Művelődési Központ ad otthont. Az 
V. Bukovinai Székely Borversenynek 

pedig a vajdasági Székelykeve lesz 
a házigazdája abból az alkalomból, 
hogy 130 éve, 1883-ban alakultak a 
bukovinai székely falvak az Al-Du-
nán. A júliusi néprajzi gyűjtőtábor 
célja, hogy a Bács-kiskun megyei 
falvakban; Garán, Vaskúton és Csát-
alján megőrzött bukovinai emléke-
ket feljegyezzék, dokumentálják. Az 
augusztus 2. és 4. között, Bonyhá-
don zajló „Bukovinai Találkozások” 
XXIV. Nemzetközi Folklórfesztiválra 
a szlovák, lengyel, román és ukrán 
csoportok mellett meghívást kapott a 
székelyföldi Madéfalva ifjúsági tánc-
csoportja is. A madéfalvi események 
250. évfordulójának előkészületei 
is megkezdődtek ebben az évben. 
Szándékaik szerint 2014 januárjában 
az emlékmű közelében a bukovinai 
székelyek emlékére egy kopjafa kerül 

felállításra. Az idei évben ismét nagy 
feladat előtt áll a közösségünk. Az 
UNESCO által elindított kezdemé-
nyezéshez csatlakozott a Bukovinai 
Székelyek Országos Szövetsége is, 
mely által a világ szellemi örökségé-
nek részévé válhat betlehemes játé-
kunk, a csobánolás. Jelenleg négyezer 
körül van azon aláírások száma, me-
lyek a jelölést támogatják. A szövetség 
célja, hogy 14 ezer aláírást gyűjtsön 
éppen annyit, mely az 1941-es haza-
telepítésünkkor a székelyek létszáma 
volt. Ehhez mindannyiunk munká-
jára szükség van. Szükség van arra, 
hogy ismét számot adjon mindenki 
hovatartozásáról, őseink iránti tiszte-
letünkről, hogy meg tudjunk menteni 
egy darabot abból a tudásból, mely 
már végérvényesen elmúlóban van.

Csibi Krisztina és Pék Melinda

Közgyűlést tartott a Cikói Székely - Német Hagyományőrző Egyesület

2013. január 2-án tartottuk évzáró 
közgyűlésünket, ahol beszámoltunk 
a tavalyi év programjairól, eredmé-
nyeiről, valamint ismertettük az idei 
év programtervét. A tavalyi évben a 
népdalkör lengyelországi és szegedi 
fellépéseken is részt vett. A decemberi 

hónapunk nagyon szép volt, mert 
minden hétvégén karácsonyi koncer-
teken léptünk fel a környező telepü-
léseken; Kölesden, Kétyen és Cikón. 

2013 április elején Zombán lesz egy 
kórustalálkozó, melyen részt vesz 
népdalkörünk. Április 27-én pedig 

Sükösdre kaptunk meghívást.
A 2012-ben Népek tánca, népek 

zenéje elnevezésű, a Hontravel által 
meghirdetett versenysorozaton ki-
emelt, illetve arany minősítést sze-
reztünk. Jutalmul egy négy napos 
erdélyi úthoz nyertünk hozzájárulást 
a Bonyhádi Székely Kör Népdalköré-
vel közösen. Az utazásra 2013. május 
25. és 28. között kerül sor. 

Június elején Pakson lesz egy KÓTA 
által szervezett minősítő, melyen 
szeretnénk részt venni, mert meg 
kell védenünk a korábban elnyert 
Aranypáva Nagydíjunkat. A bony-

hádi Bukovina Fesztivál vasárnapi 
rendezvényén fogadjuk a szlovák cso-
portot és erre a napra kórustalálkozót 
is szervezünk. 

Augusztus 25-én szeretnénk részt 
venni a máriagyűdi Székely Búcsún, 
majd a szlovákai Stunyafürdőn lé-
pünk fel a kisdorogi népdalkörrel 
együtt. Októberben benevezünk a 
Vass Lajos Népzenei Gála elődön-
tőjére, mely verseny 2014-ben foly-
tatódik, így a következő évre is van 
feladatunk. Decemberben pedig 
maradnak a nagy sikerű karácsonyi 
koncertek.             Bogos Jeromosné

40 éves a Kakasdi Sebestyén Ádám Székely Társulat

A 2012-es esztendő minden társula-
ti megmozdulása a 40 éves évforduló 
jegyében telt.

A Sebestyén Ádám Székely Mese-
mondó Versennyel kezdődött, melyet 
negyedik alkalommal rendeztünk 
meg Kakasdon. Folytattuk a Csillag-
ösvény Népdalkör versenyével a Vass 
Lajos középdöntővel, ahol jogot kap-

tunk a döntőben való megmérettetés-
re. A néptánccsoport és a népdalkör 
képviselte a Bukovinai Székelyek 
Országos Szövetségét Ukrajnában, a 
„Bukovinai Találkozások” Nemzetkö-
zi Folklórfesztiválon. A néptáncosok 
alsóbb korosztálya tánctáborban vett 
részt Székelykevén, amely településsel 
már 10 éve van szoros kapcsolatunk. 

Ezek a táborok minden évben meg-
rendezésre kerülnek Kakasdon vagy 
Székelykevén. Augusztus 20-án, Bu-
dapesten szerepeltünk a Budai Vár-
ban, a Mesterségek Napján. Szintén 
a fővárosban volt november 17-én, a 
Vass Lajos Kárpát-medencei Népdal-
verseny döntője, ahol a Csillagösvény 
Népdalkör Nagydíj fokozatot ért el. 
Az ősz folyamán szüreti napot tar-
tottunk és szüreti rendezvényeken 
léptünk fel a közeli településeken. Ka-
rácsonykor Szombathelyen és Gencs-
apátiban mutattuk be az Andrásfalvi 
székely betlehemest, mellyel nagy si-
kert arattunk. Az évre a koronát az év 
végi előadás tette fel 2012. december 

27-én, melyen a 40 év gazdagságának 
keresztmetszetét mutattuk be. Részt 
vettek a régi néptáncosok is, akik 
már saját gyerekeikkel együtt léptek 
fel a színpadon. Az előadás nagyon 
jó sikerült, lakóhelyünk örömére. Ez-
zel próbáltuk meghálálni a faluban 
élők segítségét, a szülők kitartását, és 
megköszönni a támogatók figyelmét, 
nagylelkűségét.

Társulatunk fontos szerepet tölt be 
a falu közösségének formálásában, 
a fiatalok szabadidejének hasznos 
eltöltésében és ami a legfontosabb, 
a bukovinai székely hagyományok 
ápolásában és továbbadásában.

Sebestyén Brigitta
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MÁRCIUS 15. 
AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÜNNEPE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ünnepi programok: 
 

8.00 órakor 
 

KOSZORÚZÁS BORBÉLY JÓZSEF SÍRJÁNÁL 
az evangélikus temetőben 

 

9.00 órakor 
 

ÜNNEPI SZENTMISE 
A KATOLIKUS TEMPLOMBAN 

 

10.30 órától 
 

VÁROSI ÜNNEPSÉG 
a művelődési központban 

 

Ünnepi beszédet mond: 
TÓTH MARIÁN 

Tardoskedd polgármestere 
 

A PERCZEL-DÍJ ÉS A  
VÖLGYSÉG TALENTUMA DÍJ ÁTADÁSA 

 

„A SZABADSÁG KÖLTŐI” 
- szerkesztett műsor - 

 

Előadják: 
a Vörösmarty Színjátszó Kör tagjai  
és a BONI tánctagozat növendékei 

Felkészítők: 
Klamik Aranka és Hitter Zsolt 

 

Átvonulás a Kálvária-dombra a Rády József Huszárbandérium,  
a Magyar Nemzetőrség és a 

Városi Zeneiskola népzene tagozatos növendékeinek kíséretével 
 

PERCZEL MÓR SÍRJÁNAK 
MEGKOSZORÚZÁSA 

 

Közreműködnek: 
a Városi Zeneiskola népzene tagozatának növendékei, 

valamint 
Jókai Szilárd, a Perczel Mór Szakközépiskola tanulója (vers) 

 
 

KIÁLLÍTÁS 
 

 

2013. március 5-én 
17 órakor 

 

BRAUN GÁBOR 
MUNKÁIBÓL RENDEZETT 
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA 

 

 
 

A kiállítást megnyitja: 
Budavári Miklós 

életművész 
 

Közreműködik: 
Häuszer Beáta - ének 

 

A kiállítás március 29-ig tekinthető meg,  
hétfőn 11-18 óráig és keddtől péntekig 10-17 óráig. 

 

 

SZÍNHÁZ 
 
 

2013. március 6-án  
19 órakor 

 
FOGI SZÍNHÁZ – BUDAPESTI BULVÁRSZÍNHÁZ 

 

Louis Velle:  
RANDEVÚ PÁRIZSBAN,  

AVAGY SZENTELTVÍZ ÉS KOKAIN 
- vígjáték 2 felvonásban, négy képben - 

 

Danis Lamerlet (kegyszerkereskedő) ........ Harsányi Gábor 
Ernest, alias Jaques Lécuyer (író) .............. Beleznay Endre 
Gervaise (nagynéni) .......................................... Csala Zsuzsa 
A káplán ..................................................... Várkonyi András 
Nicolette (a kegyszerkereskedő lánya) ..... Farkasházi Réka 
Nagybácsi (állítólag szobrász) ......................... Straub Dezső 

/Fogarassy András 
Blanche (a kegyszerkereskedő felesége) ........... Sáfár Anikó 
Achille Touplaine (könyvkiadó) .............. Fogarassy András 
 /Böröndi Tamás 

 

Rendezte: Straub Dezső 
 

 
 

Vajon hogyan lehet összefüggésbe hozni a békés kegyszerárust 
és kicsit lökött családját a "nagyipari" kokainkereskedéssel? 

Tényleg a káplán lenne a maffiafőnök? A drogterjesztő pedig a 
szentfazék nagynéni? Miről beszél az a nyámnyila albérlő, az az 

ágrólszakadt katolikus diák, amikor titokban a millióit kéri 
számon a bácsikájától? És miből él az a szobrász, aki eddig még 

egyetlen szobrot sem tudott elkészíteni? 
A komédia végére persze minden kiderül. Közben azon 

drukkolunk, hogy a befalazott hulla épségben elérje a Szajnát. No 
és a szerelem? Lebontja még a félreértések és csibészségek által 

emelt, lebonthatatlannak tűnő falakat is… 
 

Belépő: 2.600 Ft 
 
 

DIÁKSZÍNPADOK BEMUTATÓI 
- RENDEZVÉNYSOROZAT - 

 
 

2013. március 22-én 
19 órakor 

 

Goldoni: 
KÉT ÚR SZOLGÁJA 

komédia 
a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Színes Mímesek 

Színjátszó Társulatának előadásában 
 

Rendező:  
Kutnyánszkyné Bacskai Eszter 

 

A belépés ingyenes! 
 
 

HANGVERSENY 
 

 

2013. március 5-én 
18 órakor 

 

A VÁROSI ZENEISKOLA  
TANÁRAINAK KONCERTJE 

 

A belépés díjtalan! 
 
 
 
 

Adományokat elfogadunk a Hangok Világa Alapítvány javára. 
 
 

2013. március 27-én 
14 órakor 

 

VIII. TOLNA MEGYEI VONÓS  
KAMARAZENEI TALÁLKOZÓ HANGVERSENYE 

 

 

SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK 
 

 

2013. március 15-én 
20 órakor 

 

TÁNCHÁZ 
 

 
 
 

Muzsikál a Csurgó zenekar 
 

Táncházvezető: Kosnás Árpád 
 

Vendég: Markó Fruzsina és Iván Róbert 
 

A programot támogatja: 

 
 

 

2013. március 30-án 
20 órakor 

 

LOCSOLÓ BÁL 
a Bonyhádi Cigány Önkormányzat szervezésében 

 

 

2013. március 31-én 
20 órakor 

 

HÚSVÉTI 
RETRO HOFI DISCO 

 
 

 

GYERMEKSZÍNHÁZ 
 

 

2013. március 3-án 
16 órakor 

 

Bálint Ágnes: 
A FUTRINKA UTCA LAKÓI 

- zenés mesejáték élő szereplőkkel és bábokkal - 
 

 
 

Bálint Ágnes nagyszerű remekművét – melyen generációk 
nőttek fel –, most élő szereplőkkel, színpadon is láthatják a 

gyerekek. Találkozhatunk régi kedvenceinkkel, Morzsa 
kutyával, Cicamicával, Sompolyogi rókával és a többi 

kedves ismerőssel, akik most életre kelnek, és önfeledt 
vidámságot lopnak mindannyiunk szívébe. A zenés, vidám 

mesejáték felhőtlen szórakozást kínál kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. 

 

A Fogi Színház vendégjátéka 
 

Belépő: 990 Ft 
 
 

TEAHÁZ 
 
 
 

2013. március 25-én  
18.00 órakor 

 

ÚT A GONDVISELÉS ÖLÉBEN  
diavetítéssel egybekötött beszélgetés  

Fehér Angélával és Orbán Zoltánnal  
az El Caminoról 

 

 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
2013. március havi program 

 

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

2013. március 24-én 
15 órakor 

 
 

HÚSVÉTVÁRÓ  
JÁTSZÓHÁZ 

 tojásírás méhviasszal 
 húsvéti díszek, tojástartók készítése 

 húsvéti kalács sütése 
 

A foglalkozásra mindenki hozzon magával főtt és kifújt tojást! 
 

Belépő: 300 Ft 
 

 

MESEMONDÓ VERSENY 
 

 

2013. március 23-án 
 

SEBESTYÉN ÁDÁM  
XVI. SZÉKELY MESEMONDÓ VERSENY 
a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége 

szervezésében 
 

Program: 
 

9 órakor 
ELŐZSŰRIZÉS KOROSZTÁLYOK SZERINT 

 

11.30 órakor 
EREDMÉNYHIRDETÉS 

 

12 órakor 
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS GYEREKEKNEK 

 

14 órakor 
DÖNTŐ 

 

17 órakor 
EREDMÉNYHIRDETÉS, DÍJAK ÁTADÁSA 

 
 

MAGYAR-LENGYEL BARÁTI TÁRSASÁG 
TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI  

WĘGIERSKO-POLSKIEJ 
 

 
 

MAGYAR-LENGYEL BARÁTSÁG NAPJA 
 

2013. március 22-én 
17 órakor 

 

KOSZORÚZÁS AZ EMLÉKNAP ELŐESTÉJÉN  
A MAGYAR-LENGYEL BARÁTSÁG EMLÉKMŰVÉNÉL 

ÉS A MAGYAR-LENGYEL BARÁTSÁG FÁJÁNÁL 
 

17.30 órakor 
 

"LENGYELEK A MAGYAR SZABADSÁGÉRT:  
1848-1849 LENGYEL HŐSEI" 

Előadás és beszélgetés Surján József vezetésével  
a művelődési központban 

 
 
 
 
 
 

 

MESETÁR GYERMEKBÉRLET 
 

 

A tavaszi idényben újra megnyitja kapuit a művelődési ház 
színházterme. Szeretettel várjuk a színházi élményre és 

varázslatra vágyó kisgyermekeket!  
Az óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló színdarabokat 

hivatásos színészek mutatják be. 
 

2013. március 20-án, 10.30 órakor 
 

A KISKAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA 
 

A török császár elveszi a kiskakas gyémánt félkrajcárját, amit az 
a szemétdombon talált. Ám a kakaska nem hagyja magát, 
visszaszerzi a félkrajcárt, és a császárt is megleckézteti, 
természetesen ebben már a gyerekek is segítenek neki. 

Előadja: Szegedi Miniszínház 
 

*** 
2013. április 18-án, 10.30 órakor 

 

HÁNYSZOR MONDJAM MÉG?! 
 

Minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy rossznak lenni 
sokkal mulatságosabb, mint jónak lenni. Folyton jónak lenni 

iszonyúan unalmas és emellett fárasztó is. 
Janikovszky Éva két népszerű művének (Kire ütött ez a gyerek?, 

Ha én felnőtt volnék) színpadi változata felnőtt és gyerek 
számára egyaránt élvezetes előadás.  

 

Előadja: Görbe Tükör Színi Társulat 
 

A két előadásra szóló bérlet ára: 1.500 Ft 
Az egy alkalomra szóló belépőjegy ára: 900 Ft 

 

 

SZAKKÖRÖK, KLUBOK,  
MŰVÉSZETI CSOPORTOK,  

TANFOLYAMOK MŰKÖDÉSI RENDJE 
 

 

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

művelődési központban. 
 
 

 
 

HONISMERETI KÖR 

március 14-én 16 órakor 

Perczel Béla (1819-1888) 

Előadó: Dr. Dobos Gyula 

március 28-án 16 órakor 

Lotz János nyelvtudós, egyetemi tanár 

Előadó: Lenczné Vrbovszki Judit 

 

 

FALUDI BÉLA UTAZÓK KLUBJA 

március 4-én 17 órakor 

Az Adria gyöngyszemei 

Előadó: Magyari Sándor 

március 18-án 17 órakor 

Milánó és Észak-Olaszország 

Előadó: Markovics Márta 

 

 

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KLUB  

(VITA NOVA KLUB) 

március 6-án 15 órakor 

Nordic Walking 

Előadó: Chlebovics Miklós 

március 20-án 15 órakor 

Böjttel az egészségért 

 

 

NŐK KLUBJA 

március 20-án 14 órakor 

A közigazgatásban történt változások 

Előadó: Kovács Péter címzetes főjegyző 

(Közös program a Nyugdíjas köztisztviselők klubjával) 

 

 

VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB 

március 5-én 15 órakor 

(14 órakor kóruspróba) 

Nőnapi ünnepség 

március 19-én 15 órakor  

(14 órakor kóruspróba) 

A tavaszi programok egyeztetése, tagdíjbefizetés 

 

 

BORBARÁT KÖR 

március 4-én 18 órakor  

A szőlő növényvédelme 

Előadó: Szemán András 

 

 

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB 

március 27-én 15 órakor 

Beszélgessünk a szeretetről! 

Előadó: Kutnyánszkyné Szép Ilonka 
 

 

MADÁRBARÁTOK KÖRE 

március 5-én 18 órakor 

Az uniós madártenyésztési módszerek megismertetése hazai 
tenyésztőkkel 

 

 

DÍSZGALAMB- ÉS KISÁLLAT-TENYÉSZTŐK KLUBJA 

március 25-én 18 órakor 

Galambok párosítása, egészségügyi problémák megbeszélése 

 

 

NYUGDÍJAS KÖZTISZTVISELŐK KLUBJA 

március 20-án 14 órakor 

A közigazgatásban történt változások 

Előadó: Kovács Péter címzetes főjegyző 

(Közös program a Nők klubjával) 

 

 

„ALFAJÁRÓK” AGYKONTROLL KLUB 

március  20-án 17.30 órakor 

Relaxálás 

Új agykontroll technikák kipróbálása II. 
 

 

március 11-én 17 órakor 

MÉHÉSZ KLUB 

 

 

március 12-én és 26-án 17 órakor 

FOLTMOLYOK FOLTVARRÓ KLUB  

 

 

minden csütörtökön 15 órakor 

DÍSZÍTŐMŰVÉSZ KÖR 

 

 

minden csütörtökön 15 órakor 

SZÖVŐ SZAKKÖR 

 

 

március 4-én 17 órakor 

REIKI KLUB – INGYENES KEZELÉSSEL 

 

 

március 12-én 18 órakor 

ANGYAL KLUB 

 

 

minden pénteken 15.30 órakor 

KRÄNZLEIN NÉPTÁNCEGYESÜLET 

 

 

március 25-én 17 órakor 

BÉLYEGGYŰJTŐ SZAKKÖR 

 

 

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 hétfőn, kedden és csütörtökön 14.30 órakor,  

valamint szerdán 15 órakor 

VÖLGYSÉG NÉPTÁNC EGYÜTTES 

 

 

minden kedden 17 órakor (Helye: Rákóczi u. 74.) 
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 (Helye: Vörösmarty M. Általános Iskola) 
 

KÉPZŐMŰVÉSZETI 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 16.30 órakor 

BIBLIAOLVASÓ KÖR 

 
 

FELHÍVÁSOK 
 

 
2013. március 9-én  

9-12 óráig 
 

BOLHAPIAC 
Használt, megunt ruhák, játékok, háztartási cikkek, könyvek, 
gyűjtemények, stb. cseréje-vására a művelődési központ előtt. 

 

Árusítás csak előzetes jelentkezés, a szabályzat aláírása és a helypénz 
befizetése után lehetséges.  

 

Kereskedőket nem fogadunk! 
 

Helypénz: 500 Ft 
 
 

Érdeklődni a művelődési központ információs szolgálatánál lehet. 
 

 

EGYÉB SZERVEZETEK PROGRAMJAI, 
VÁSÁROK 

 

 
 

március 2-án 20 órakor 
Jótékonysági egészségügyi bál  

a Minvasiv Alapítvány/Bonyhád Kórház javára 
 

 

március 4-én 9-12 óráig 
Az Országos ’56-os Szövetség  

Tolna Megyei Szervezetének fogadóórája 
 

 
 
 

március 6-án, 13-án, 20-án és 27-én 8-12 óráig 
Magdi turi 

 

március 8-án 8-12 óráig 
Bababörze 

március 11-én 15 órakor 
A Siketek és Nagyothallók Egyesületének összejövetele 

március 12-én 8-12 óráig 
Bálás cipővásár 

március 14-én 8-15 óráig és március 22-én 9-12 óráig 
Vegyes aprócikk vásár 

 

 
 

március 21-én 14 órakor 
A Mozgássérültek Egyesületének összejövetele  

 

 
 

március 26-án 16 órakor 
A BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola  

szülői gálája 
 
 

A bonyhádi művelődési központ  

a műsorváltoztatás jogát fenntartja! 
 

          

Völgységi Hírlevél 



8 • VÖLGYSÉGI HÍRLeVÉL • VII. évfolyam, 1. szám • 2013 február

A Völgységi Tájkutató Alapítvány 
felhívása

Tisztelt Adófizető!
2009 novembere óta azon dolgozik 

egy lelkes csoport, hogy feldolgozza 
Bonyhád történetét, s annak eredmé-
nyét egy majdani Bonyhád Lexikon 
c. kiadványban az érdeklődők elé tár-
ja. A munka kezdetekor felállt egy 
szerkesztő bizottság (Antal Mária, 
Bajor László, Dudás Olga, Krähling 
Dániel, Máté Réka, Pogonyi Pál, Se-
bestyén Lajos, Steib György, Szőts 
Zoltán), hogy ügyeljen a feldolgozás 
pártatlanságára, semlegességére, hogy 
vitás kérdésekben döntést hozzon. A 
témák a lexikon egysége- a szócikk – 
formájában kerülnek feldolgozásra. 

A szócikkek írói: Máté Réka, Sós 
Csaba, Keresztes Hajnalka, Krähling 
János, Bischof Tamás, Ferger Jolán, 
Győrffy István, Antal Mária, Tóth Ist-
ván Zsolt, Hübner József, Dománszky 
Zoltán, Chlebovics Miklós, Marosi 
Tibor és Steib györgy – már túl van-
nak a négyszázadik téma megírá-
sán. Példaképpen: gépállomás, gettó,  
Erkel Ferenc Kórus, Protestáns Kör, 

Hősök Napja, ivóvízellátás, levente-
mozgalom, bordély, Forberger László, 
evangélikus lelkészek, Havasi János, 
Losonci (Leitz) István, országgyűlési 
képviselők, Virág (Blum) Ferenc. 

A feldolgozottság napról-napra 
közelebb kerül a megjelenés lehe-
tőségéhez. A Bonyhád Lexikon a 
Völgységi Múzeum és a Solymár Imre 
Városi Könyvtár közös kiadványaként 
látna napvilágot. Ennek megvaló-
sítására keres anyagi támogatókat a 
lexikon-csoport. Azt kéri a bonyhá-
di lokálpatriótáktól, hogy az adójuk 
felajánlható 1%-ával támogassák a 
megjelenést. Erre szolgál az 1993-ban 
létrehozott, helytörténeti munkák 
megjelenésének támogatását célzó 
Völgységi Tájkutató Alapítvány, mely-
nek székhelye: a Völgységi Múzeum 
- Bonyhád, Szabadság tér 2. Az 1%-
os támogatás felajánlásához kérjük 
a következő adószám megjelölését: 
18850893-1-17 A lexikon-csoport 
nevében köszöni szíves támogatásu-
kat, segítségüket: Steib György.

AMI A HÍRLeVÉLBŐL KIMARADT
Keresse fel megújult honlapunkat, 

ahol még több völgységi hírt olvashat: 

www.mbmstudio.hu/
volgysegikisterseg.hu 

A Wass Albert Mese- és 
versillusztrációs 
rajzpályázat alkotásaiból 
nyílt kiállítás Bonyhádon

A pályázatot három korosztály szá-
mára hirdették a szervezők. Az alsó és 
felső tagozatos alkotók a helyszínen 
elkészített rajzokkal, festményekkel 
nevezhettek a kiállításra. Az álta-
lános iskolások pályázati rajzának 
témája Wass Albert Az aranymadár 
című meséje vagy az író által feldol-
gozott Emese álma című mondához 
kapcsolódhatott, a középiskolások 
egy szabadon választott Wass Albert 
vers illusztrációjának beküldésével 
pályázhattak. 

A városi művelődési központ ki-
állítótermében 2013. január 12-én, 
17 órától nagy érdeklődés mellett 
zajló megnyitón Szabó László, a 
Wass Albert Törzsasztal alapító tag-
ja köszöntötte az alkotókat, szülőket, 
hozzátartozókat és a felkészítő peda-
gógusokat. Szabó László beszédében 
elmondta:

- Aki olvasta az író mondáit, mesé-
it, megbizonyosodhatott arról, hogy 
olyan mélységes humánum, természet 
- és emberszeretet hatja át könyveit, 
hogy igazán örömteli dolog, hogy az 
idei évtől beemelték Wass Albert me-
segyűjteményét az általános iskolások 
alsó tagozatai számára kijelölt Nem-
zeti Alaptantervbe. Azt hiszem, hogy 

nem volt hiábavaló az a töretlen kiál-
lás, amit - többek között - mi bony-
hádiak és még jó néhányan szerte a 
Kárpát-medencében tanúsítottak és 
tanúsítottunk, azzal, hogy elfogadtuk 
és kiálltunk Wass Albert művészete 
és munkássága mellett.

A pályázatra 180 alkotás érkezett, 
melyeket Kovács Ferenc festőművész 
és Reif György rajztanár bírált el.

Középiskolás korcsoport:
1. helyezett: Péter Viktória
2. helyezett: Nyúl Nóra
3. helyezett: Kiss Brigitta
Különdíj: Szécsi Vivien

Felső tagozatosok:
1. helyezett: Agócs Noémi
2. helyezett: Jakab Viola
3. helyezett: Győrfi Vivien
Különdíj: Sebestyén Zsófia

Alsó tagozatosok:
1. helyezett: Brauer Izabell
2. helyezett: Farkas Viktória
3. helyezett: Varga Rebeka
Különdíj: Kovács Tamás

Felkészítő pedagógusok: Fekete 
Gyöngyi, Kertész Jánosné és Vercse 
Adél, Varga Sándorné, Vértessyné 
Beck Éva és Zobik Anikó. A kiállí-
táson a Városi Zeneiskola népzene 
tagozatos diákjai működtek közre 
Siklósi Krisztián vezetésével.

A rajzpályázatot „A csengetés után” 
című tavalyi 25 millió Forintos Eu-
rópai Uniós pályázat részeként va-
lósította meg a Vörösmarty Mihály 
Művelődési Központ.

szirenke

Városi farsang Bonyhádon

2013. február 12-én, délután három  
három órától a Városi Zeneiskola fú-
vószenekara térzenéjére gyülekeztek 
a jelmezes résztvevők és a nézelődő 
közönség. A belvárosi jelmezes felvo-

nulást követően Köhlerné Koch Ilona, 
a Bonyhádi Német Kisebbségi Ön-
kormányzat elnöke búcsúztatta a far-
sangot. A program további részében  
közreműködött: a Völgyég Nép- 
táncegyesület, a Kränzlein Nép-
tánc Egyesület, a Városi Zeneiskola 
népzene tagozatos növendékei és 
fúvószenekara, valamint a Perczel 
Mór Közgazdasági Szakközépiskola 
SZISZA Társulata.

Az emlékkardokat 1997-től Fazekas 
József, bonyhádi fegyverkovács készíti 
el. A két kardot február 14-i átadásuk 
előtt az ősi kardszentelés hagyománya 
szerint áldják meg, idén január 25-
én, a bécsi Stephansdomban került 
sor erre az eseményre. A szentmisét 
Kiss-Rigó László püspök celebrálta. 
Az ünnepséget Magyarország Nagy-
követsége és az „Ausztriai Magyarok 
Gazdasági Érdekközössége, Kaláka-
Club” szervezte.

A XVI. századot idéző fegyvereket 
január 23-án adta át Fazekas József 
Potápi Árpád János polgármesternek, 

aki mint az Országgyűlés Nemzeti 
összetartozás bizottságának elnöke 
vitte őket Bécsbe.

Az idei Bálint napi ünnepségen Ka-
lász Márton magyar költő és Jean-Luc 
Moreau francia műfordító vehette át 
az irodalmi díjat. Az emlékkardokat 
Kis-Rigó László megyéspüspök és 
Szilágyi Áron, a kardvívás londoni 
olimpiai bajnoka adta át.

Varga Zsófia

Folytatás az 1. oldalról
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- Ha Budapest nem vállalja, akkor 
próbáljuk meg Bonyhádon! – Így 
hangzott Szabó László lélegzetelál-
lító merész javaslata, melyhez a mu-
zsikástárs, Kovács Gábor azonnal 
csatlakozott. 

Gondolom, Önök jól ismerik a 
szoborállítás történetét, én még-
is visszatérek rá, elsősorban azért, 
hogy elismerésemet és csodálatomat 
itt is kifejezzem. A két férfi ugyan-
is szándéka megvalósítása közben 
mindenütt bizalmat, segítőkészséget, 
támogatást tapasztalt. 

A Wass Albert Törzsasztal tagjaitól 
kezdve a bonyhádi polgármesteren, 
Bonyhád népén, nagytiszteletű Bart-
ha József, holtmarosi református lel-
késztől a Miamiban működő Czegei 
Wass Albert Alapítványig, az önzetlen 
munkát végző vállalkozótól kezdve a 
talapzatot készítő szobrászig, építé-
szig, kertépítészig. 

Valóban áldás kísérte valamennyiük 
szolgálatát; a mustármag fává lett. 
Kolozsy Sándor Ausztráliában élő 
szobrászművész alkotása Hamburg-
ból ide került, közben pedig megépült 
az együvé tartozás lelki oszlopa is. 

Egy írói életmű áttekintése, érté-
kelése nem lehet egy emlékbeszéd 

feladata. Felvillantok azonban néhány 
véleményrészletet Wass Albert egy-
egy művének fogadtatásáról. 

Pilinszky János ezt írja 1941-ben 
a Titokzatos őzbakról: „Wass Albert 
mondatai az álom varázslatával hat-
nak, mégis fegyelmezett, szigorú 
stílus ez.” 

Pomogáts Béla Wass Albert legna-
gyobb és talán legszebb írói  vállal-
kozásának Mire a fák megnőnek és A 
kastély árnyékában című kétkötetes 
családregényt tartja. 

„A tizenhárom almafában írónk a 
Szabó Dezsői szatíra erősségével ki-
pellengérezi a politikai hazugságokat; 
nyilastól kommunistáig” – mondja 
Berta Zoltán irodalomtörténész. 

„Wass Albert munkássága még ke-
resi helyét a modern magyar próza 
rangsorában” – írja Láng Gusztáv 
irodalomtörténész, majd megállapít-
ja: életműve a lappangó kánon része.

Ha már a kánont említettem, bizo-
nyára emlékeznek Önök is hölgyeim 
és uraim a 2005-ben zajló a Nagy 
Könyv című magyarországi felmé-
résre, melyben szavazni lehetett a 
legjobbnak tartott regényre is. 

A legolvasottabb száz közé három 
Wass Albert regény- A funtinelli bo-
szorkány, Adjátok vissza a hegyeimet, 

A kard és kasza -  került. Mindhárom 
megelőzte a kanonizát kortárs ma-
gyar regényírók könyveit. 

Szakács István Péter, székelyudvar-
helyi író, irodalomtörténész, tanár, 
aki  sokat tett Wass Albert becsüle-
tének, jó hírének  visszaállításáért, 
úgy véli Wass Albert életműve már 
régen túlnőtte az irodalmi élet kere-
tét, átpolitizálták, tömeghisztéria lett 
belőle. A Wass-szindróma tünetcso-
port mély gyökerekig nyúlik vissza, 
s a magyarság kellőképpen ki nem 
beszélt nyavalyáira utal. 

Elég az író nevét kimondani egy 
társaságban, máris polarizálódik. Ide-
je volna már - figyelmeztet Szakács 
István Pérter - az elragadtatást és a 
gyűlöletet félretéve, végre tárgyila-
gosan beszélni róla és könyveiről, s 
ez vonatkozik perére is. Egy demok-
ratikus országhoz nem passzolnak 
ugyanis a koncepciós perek. 

„Wass Albert mindenkinek útban 
van, aki úgy fél a nemzeti öntudat, az 
egészséges nemzeti szellem újjászüle-
tésétől, mint ördög a szentelt víztől” 
– így foglalta össze Hegedűs Tamás 
közgazdász, közíró már 2003-ban 
az író elleni lejárató hadjárat valódi 
célját.

Vekov Károly, kolozsvári történész 

áttanulmányozta Wass Albert és édes-
apja Wass Endre 1946-os népbírósági 
peranyagát és bebizonyította, hogy 
bizonyíték nélkül ítélték őket halálra. 
Ennek ellenére úgy látszik, mintha a 
perújrafelvétel lendülete megtört, mi 
több, elaludt volna...

… Így szólnak Wass Albert búcsú-
szavai: „Írónak rendelt az Úr, még-
pedig  abból a fajtából, akinek nem 
a szórakoztatás a feladata, nem is a 
világ szépségeinek dicsérete, hanem 
mindössze nemzetének szolgálata”. 
Erre a szolgálatra emlékeztet minket 
ez a szobor is.

Emlékezzünk ma azokra a hon-
fitársainkra is, akik 1943-ban ezen 
a napon meghaltak vagy fogságba 
estek a Donnál. Köszönöm, hogy 
meghallgattak!

Az emlékbeszédet követően Bony-
hád város intézményeinek, szerveze-
teinek képviselői koszorúkat helyez-
tek el az író szobránál, majd a Városi 
Zeneiskola népzene tagozatos növen-
dékei, a Völgység Néptáncegyesület 
adott műsort a Kosnás Árpád vezette 
Csobán Táncházban, melyhez a mu-
zsikát a Csurgó Zenekar szolgáltatta.

szirenke

Folytatás az 1. oldalról

Elhurcoltak napja

Már csak hét túlélő ül a Bonyhádi 
Petőfi Sándor Evangélikus Gimná-
zium előcsarnokának első soraiban. 
Együttérző pillantások kísérik lassú 
lépteiket, körülöttük elmélázó arcok. 
Sok éve emlékeznek meg a németek 
az Oroszországba való elhurcolásuk-
ról. Ez a sors a jelenkor emberének 
alig elképzelhető. Az emléktáblára 
helyezett koszorúk tanúsítják, hogy 
az embertelen szenvedést nem sza-
bad feledni.

Legkésőbb a bonyhádi kórus ál-
tal énekelt oroszországi dalok első 
sorainál megtelnek a szemek köny-
nyel, és mindenki az elvesztett roko-
nokra, nagyszülőkre, dédszülőkre 
emlékezik. A bonyhádi gimnázium 
épülete a szomorú tanúja ezeknek 
a napoknak, itt gyűjtötték be a ma-
gyarországi németeket és itt indult 
az út a bizonytalanba. A folyosón 
egy kis fényképkiállítás idézi meg 
a kényszermunka idejét. A túlélők 

megmutatják a csoportképeken azo-
kat, akik többé már nem láthatták a 
hazát. Mindig bámulatba ejtő, hogy 
hogyan emlékeznek a majdnem 90 
évesek a sorsdöntő napok részleteire. 
May Erzsébet Kisnyárádról a 20. szü-
letésnapját a vagonban, Oroszország 
felé kellett megélje, minden egyes 
átszállásra pontosan emlékszik még, 
habár 40 évi hallgatás után csak a 
80-as években kezdett a történtekről 
beszélni. 

Fontos a szervezőknek, a Német 
Önkormányzatnak, hogy a diákok-
nak továbbadják a történelem eme 
fejezetét. Ehhez járul hozzá minden 
évben egy személyes jellegű előadás. 

Második alkalommal írták ki az el-
hurcoltak emlékezetére benyújtandó 
pályázatokat. A pályázók ezúttal nem 
csak Bonyhádról érkeztek, hanem 
távolabbról is. May Erzsébet is be-
küldte történetét, illetve egy 15 éves 
beremendi diáklány. Az első díjat 
Stefán Andrea nyerte. Ő a kiírásnak 
megfelelően túlélőkkel készített inter-
jút. A hivatalos rész végén a legtöbben 

maradtak még egy kicsit, érdeklődve 
követték az érintettek egymás közötti 
beszélgetéseit, és megpróbálták meg-
érteni, hogy hogyan lehet ilyesmit 
elviselni és túlélni. 

A cikk eredeti, német nyelvű válto-
zatát a következő számunkban adjuk 
közre.

Chr. A.
Fordította: Váczi Enikő

Völgységi Önkormányzatok 
Társulása

Bonyhád, Széchenyi tér 12.
Postacím: 7151 Bonyhád Pf.: 56

Telefon: 74/500-252; 
06-20/466-2277

E-mail: vot7151@gmail.com
•

Kedves Olvasónk!
Hírlevelünk terjesztésével 
kapcsolatos észrevételeit 

várjuk a fenti elérhetőségeink 
valamelyikén!
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10 éves a Bonyhádi Felvidékiek Kórusa
Beszélgetés Kolozsiné Gergely Cecíliával

- Mielőtt a kórus történetéről be-
szélgetnénk, szeretném, ha egy kicsit 
mesélnél a gyökereidről.

- Szüleim a Felvidékről származ-
nak, Mőcsénybe telepítették őket, 
édesapámat Udvardról, édesanyámat 
Tardoskeddről. Itt ismerkedtek meg, 
és itt házasodtak össze.

- Korábban nem is ismerték egy-
mást?

- Nem, pedig Tardoskedd és Udvard 
nincs messze egymástól. A közös sors 
hozta össze őket. Kezdetben nem vol-
tak vegyes házasságok. Azok csak ké-
sőbb jöttek létre, amikor az iskolában, 
munkahelyen megismerték egymást. 
Az döntött, hogy kinek ki volt a szim-
patikus… Amikor megszülettem, né-
hány napra rá nagyapám bement a 
kórházba meglátogatni anyukámat, 
és azt mondta neki: „Lányom ne ijedj 
meg attól, amit mondok: kitört a for-
radalom”. Hát én ilyen „forradalmi” 
gyerek vagyok.

- Most már világos számomra a 
mőcsényi kötődésed.

- Igen, sok mőcsényi emlékem van. 
Ott jártam iskolába, dolgoztam tisz-
teletdíjasként a klubkönyvtárban, 
ahol ismeretterjesztő előadásokat 
szerveztem főként mezőgazdasági 
témában a termelőszövetkezet dol-
gozóinak, hímző szakkört, bábszak-
kört vezettem, táncházakat, discókat 
tartottunk. A megye legjobb discósa, 
Kindl Gábor Mőcsényben tanulta a 
szakma alapjait. Vasárnaponként a 
környékbeli gyerekeket Grábócról, 
Bátaapátiból, Mórágyról és termé-
szetesen Mőcsényből a szekszárdi 
művelődési központba vittük mati-
néműsorokra. Először elvégeztem a 
kecskeméti óvónőképzőt, majd ön-
erőből a jászberényi tanítóképzőt. A 

bábszakkört tovább folytattam, ami-
kor beköltöztem Bonyhádra, eleinte 
a művelődési házban, aztán később 
az általános iskolában. Mindig aktív 
voltam, futóversenyekre jártam és 
női fociztam. Közben férjhez men-
tem megszületett a lányom, majd a 
fiam. 1987-től pedig a bonyhádi II. 
sz. Általános Iskolában dolgoztam, 
mint tanítónő. 

- Hogyan kerültél kapcsolatba a Fel-
vidékiek Egyesületével?

- Az első összejövetelt 1997-ben, dr. 
Bábel Ernő szervezte, az ő munkáját 
segítettem. Ernő halála után, 2004-
ben választottak elnökké. A közös-
séget 1998-ban jegyezték be, mint 
egyesületet. Oroszki István, akkori 
polgármester kötött testvértelepülési 
szerződést, de jó kapcsolatokat ápolt 
Udvarddal is, mivel sok udvardit is 
idetelepítettek Bonyhádra. 

Egy alkalommal az udvardi gye-
rekek a polgármester meghívásából 
Váralján nyaraltak, meglátogattuk 
őket. Akkor tőlük hallottam először 
a „Felvidéki indulót”. Nagyon megtet-
szett. Arra gondoltam, hogy jó lenne 
másokkal is megismertetni és megta-
nítani. Szerettük volna a megemléke-
zéseinken, találkozóinkon elénekelni 
ezt a dalt. Mivel összejöveteleinken az 
idősek nagyon szerettek énekelni, úgy 
gondoltuk, hogy ezt a dalos kedvet 
nem szabad veszni hagyni. 

Később pedig a tagok részéről fel-
merült az igény, hogy legyen egy kö-
zösség, egy rendszeresen működő 
kórus. 2002-ben összejött egy tíz fős 
mag. Kezdetben dr. Bábel Ernőné-
nél, a lánykollégium könyvtárában 
próbáltunk. Mi sem ismertük még a 
felvidéki dalokat, pedig Kodály Zol-
tán Galánta környékén is gyűjtött. 

Ekkor még iskolai énekköny-
vekből válogattunk, aztán később 
tardoskeddi dalokból, majd rátalál-
tunk Ág Tibor könyvére és a hajósi 
Harmath Lajosné - Vörös Kornélia 
– felvidéki gyűjtésére. Ezekből a gyűj-
tésekből válogattuk a karácsonyi és 
egyéb dalokat. 2004-től Steib György-
né Schmidt Erzsébet a művészeti ve-
zetőnk és harmonikán kísér Fehérvízi 
István. Úgy gondolom, hogy a kórus 
létrejöttével a bonyhádi, a völgységi 
kultúra is színesedett, hiszen az ide-
telepített felvidéki magyarság addig 
nemigen jelent meg a rendezvénye-
ken, a kulturális életben. Ezúton sze-
retnék köszönetet mondani a város 
vezetésének, különösen Potápi Árpád 
János polgármester úrnak a támo-
gatásáért.

- A jubileumi ünnepségeteken kit 
szólítottatok meg?

- Elsősorban azokat, akikkel az el-
múlt évtizedben együtt ünnepeltünk, 
közös fellépéseink voltak, akiktől 
meghívást kaptunk. Így vett részt az 
ünnepi műsorban a palotabozsoki 
Magyar Dalkör, a tardoskeddi Roz-
maring Kórus, a Bátaszéki Felvidék 
Néptánc Egyesület, a Bonyhádi Né-
met Nemzetiségi Kulturális Egye-
sület Kórusa és a Bonyhádi Székely 
Kör Népdalköre. A város részéről 
Filóné Ferencz Ibolya alpolgármes-
ter köszöntött bennünket. A műsort 
követően közös vacsora és éneklés 
következett.

- Mi volt számodra a legnagyobb 
élmény?

- Amikor az est folyamán körülbelül 
160 énekes együtt énekelte a Csitári 
hegyek alatt c. dalt. Valamennyien 
egy nyelven, a dal nyelvén beszéltünk, 
énekeltünk függetlenül attól, hogy ki 

melyik népcsoportot képviselte. A 
dal szabad, mint a madár, nem ismer 
határokat!

- Köszönöm szépen, hogy időt szakí-
tottál a beszélgetésre, a további mun-
kádhoz pedig sok sikert kívánok!

- Köszönöm szépen!

Az interjú anyaga a 
2012. október 27-én rögzített be-
szélgetés hanganyagából készült.

 ircsi.szarvas

Sajtóközlemény
Potápi Árpád János, az Országgyű-

lés Nemzeti összetartozás bizottsága 
elnöke, Bonyhád Város polgármestere 
felkérte Tolna megye településeinek 
önkormányzatait, hogy hivatalaikra 
tűzzék ki a székely zászlót március 
15-ig, így vállalva szolidaritást a szé-
kelyföldi polgármesterekkel és vala-
mennyi erdélyi magyarral.

Mindez különösen fontos Tolna 
megye számára, hiszen a települések 
egyharmadán élnek bukovinai és er-
délyi székelyek.

NÉVjeGY 
 Kolozsiné Gergely Cecília

- született: Bonyhád, 1956. október 19.

- általános iskola: Mőcsény (1-5. osztály) 

  Bonyhád (6-8. osztály)

- középiskola: Petőfi Sándor Gimnázium, Bonyhád

- felsőfokú iskola: 

  Óvónőképző (Kecskemét 1975-1977); 

  Tanítóképző (Jászberény 1979-1982)

- Munkahelyek:

   • Mőcsényi Klubkönyvtár

   • Mórágyon vezető óvónő (1977-1981)

   • Majoson helyettes vezető óvónő (1981-1983)

   • II. sz. Általános Iskola, Bonyhád (1987-től) 

     tanítónő

• BONI Széchenyi Általános Iskola (2011-től)

- tizenöt éven át vezetett bábszakköröket 

   felnőtteknek és gyermekeknek

- a Guinness Rekordok Könyvében is szereplő 

   hajtogatott MiMi-t, a százezer lábút, az ő ötlete 

   alapján készítették

- 1987-ben Magyar Kultúráért-díjat kapott 

   Szekszárdon

- 2004-től a Felvidékiek Egyesületének elnöke

- 2008-ban polgármesteri elismerésben részesült 

   Alsószelin

- Házas, két gyermek édesanyja
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1. A polgári védelem világnapja
2. Arany János születésnapja (1817)
6. Nemzetközi energiatakarékossági 
világnap
8. Nemzetközi nőnap
15. Az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc évfordulója
19. Szent József napja; Vámbéry Ár-
min születésnapja (1832); A cigány-
ság világnapja
21. Nursiai Szent Benedek napja; A 
csillagászati tavasz kezdete; Kassák 
Lajos születésnapja (1887); A köl-
tészet világnapja; A faji megkülön-
böztetés elleni nemzetközi küzdelem 
napja

22. A víz világnapja
23. Meteorológiai világnap
24. Gábor arkangyal napja; Virág-
vasárnap – Jézus jeruzsálemi bevo-
nulása
25. Gyümölcsoltó Boldogasszony – 
Urunk megtestesülésének hírüladása; 
Bartók Béla születésnapja (1881)
27. Színházi világnap; II. Rákóczi 
Ferenc születésnapja (1676)
28. Nagycsütörtök – Az Oltáriszent-
ség alapítása
29. Nagypéntek – Jézus kereszthalála
30. Nagyszombat  
31. Húsvétvasárnap – Jézus feltáma-
dása

„Nagycsütörtökön minden osztály-
ból a legkópébb gyereknek – akinek 
egész évben sokan, sokat „mosták a 
fejét” – megmostam a lábát. Kiültet-
tem őket az oltár elé, és a prédikáció 
után letérdepeltem eléjük, a ház igaz-
gatója fogta a tálat, én pedig szépen, 
alázattal megmostam mindegyik 
zsivány lábát, közben imádkoztam, 
hogy tisztuljanak meg, nyíljon szé-
lesre szívük ajtaja, és vegyék észre, 
hogy sokan szenvednek miattuk a 
környezetükben. Számomra is óriási 
élmény volt. Nem kirúgni, nem el-
csapni azokat, akik megérdemelnék, 
hanem alázattal leborulni eléjük és 
megmosni őket. Intézetünk igazga-
tója mellém térdelt és megtörölte a 

megrökönyödött gyermekek lábát.
Jelképes dolog! De biztos, hogy nem 

lesz jövőnk, ha csak a szép, örömteli 
pillanatokban él, létezik a családja-
inkat, Egyházunkat, nemzetünket, 
az emberiséget összetartó szövetség 
és a szeretet. Ha az időről időre visz-
szatérő és kivédhetetlen nagypén-
tekeken mindent maga alá temetve 
összeomlik az egymással kötött szö-
vetségünk, akkor nincs jövőnk. Csak 
akkor van jövőnk, ha a legnehezebb 
percekben is hűségesen összetartunk 
jóban, rosszban mindhalálig. Ha va-
laki összekente magát, akkor leszünk 
tiszták, ha egymást alázattal tisztára 
mosdatjuk.”

Részlet az Ablak a végtelenre című 
könyvből - Böjte Csaba válaszol 
Karikó Éva kérdéseire (Helikon Ki-
adó, Budapest 2009. 225-226. oldal)

Iskolai aranyköpések
Őseink nem éltek haláluk napjáig, mert rendszerint előbb elestek a csatákban.
V. László egy ballada, melyben feldolgozták V. Lászlót.
II. Rákóczi Ferenc Rodostóba ment nyugdíjba.
IV. Béla várromokat épített.
A janicsárok felmentek Budára, ott elszaporodtak és elfoglalták a várost.
Zrínyi Ilona özvegységében a sárospataki kollégiumot számos ifjakkal   

gyarapította.
A petróleum a régen elhalt növények hulladékából táplálkozik.
Az üstökös egy olyan csillag, melynek magja van és csóválja a farkát.
A mocsári vész 1526-ban volt.
Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt Európában.
A sereg táborában kitört a pestis és a király is csak álruhában menekülhetett.

Az abszolút pihent kategória
Petőfi magának választott csillagot. Kossuthból cigaretta lett. Széchenyi 

Lánchídként végezte a Duna két partja között. Bem apó bemondta az ulti-
mátumot és mindenki előtt világos lett.

Iskolai események filmcímekben
Családlátogatásra jön az „oszifő” – A birodalom visszavág
Újra jön a szakfelügyelő – A Jedi visszatér
Osztályfőnöki óra után a dirinél – A házibuli folytatódik
A krétás doboz és a hetesek – Az elveszett frigyláda fosztogatói

Sivatagos vicc
Két kamera repül a sivatagban. Az egyik nem bírja tovább és leesik. A másik 

megkérdezi tőle: - Felvegyelek?

Abszolút vicc
- Mi az abszolút tanácstalanság?
- Négy szőke tanulóvezető hölgy egyenrangú útkereszteződésben.

Ha fénylik gyertyaszentelő, az íziket is vedd elő!
Amilyen idő van húshagyó kedden, olyan lesz húsvét vasárnapján.
A Balázs napi eső jégverést hoz.
Ha házasodnak a verebek Bálintkor, készülődhetsz a tavaszra bármikor.
Ha Zsuzsanna napján a pacsirták szólnak, vége lesz a hónak.
Mátyás ront, ha talál, ha nem talál, csinál!
Ha Péter és Gergely széke kopog a fagyon, lóghat a bunda a nyakon.
Ha Szent Gergely napján megfagy, hat hétig fagy.
Sándor, József, Benedek zsákban hozza a meleget.
Ha Szent József napján fagy lesz, még azután hat hétig fagy.
Ha Gyümölcsoltó Boldogasszony napján megszólalnak a békák, még negyven 
napig hideg lesz.

Diákoktól 
nemcsak 

diákoknak

Március – Böjtmás 
hava – Tavaszelő 

Kikelet hava

Népi időjóslás 
(Február-
Március)

 

 

„A  VÁROSÉRT  ÉS  
A  VÖLGYSÉGÉRT” 

 

 
 
 

 
 

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

Hulladékudvar: Bonyhád, Gyár utca, Telefon: 20/533-7271 
                                                   

 
www.bonyhadifurdo.hu 

www.facebook.com/bonyhaditermalfurdo 
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FEBRUÁRI AKCIÓINK:FEBRUÁRI AKCIÓINK:

Multifokális lencsék 
KEDVEZMÉNNYEL

Optikai  keretek 
                                ÁRENGEDMÉNNYEL

20% 20% 

A tájékoztatás nem teljes kör�, további részretekr�l akciókról érdekl�djön �zlet�nkben.        
Az akció idotartama -tol visszavonásig  érvényes! 2013.02.11

SZEMPÁTIA OPTIKA
Bonyhád, Perczel Mór u.4.  

Tel.: 74/450-036, 30/5763199

INGYENES SZEMVIZSGÁLATINGYENES SZEMVIZSGÁLAT

�ényres�téted� lencsék

20%
árengedménnyel

MÁR MÁRCIUSBAN!

RejTVÉNYPÁLYÁZAT 
A ZSUZSA BUTIK TÁMOGATÁSÁVAL

Decemberi rejtvényünk megfejtése:
„Igazán remek ez a porszívó, amit karácsonyra kaptam.”

A képen a nyertes, Ferenczné Szakács Edit bonyhádi lakos 
(a kép jobb oldalán) veszi át a nyereményt Udvardi Zsuzsától, 

a ZSUZSA BUTIKBAN (Bonyhádi autóbuszállomás)
Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését

2013. március 12-ig, levelezőlapon kérjük postára adni.
Völgységi Önkormányzatok Társulása, 7151 Bonyhád Pf.: 56    

Ne felejtsék megadni telefonos elérhetőségüket is!

Szeretne felajánló lenni az áprilisi számunkban? Szeretné egy 
rövid interjúban ingyenesen bemutatni vállalkozását?

Kérjük jelentkezzen a 06-20/466-2277-es telefonszámon.


