
BONYHÁD ÉS KÖRNYÉKE
KÖZÉLETI LAPJA

Adósságrendezés és autonómiatörekvés 
Beszélgetés Potápi Árpád Jánossal

- A kiadott sajtóközleményben az 
olvasható, hogy az elmúlt 23 év leg-
nagyobb pénzügyi segítségét kapta 
Bonyhád. Megosztaná az olvasóinkkal 
arra vonatkozó gondolatait, hogy pol-
gármesterként miben látja az esemény 
jelentőségét a város életében?

- Ekkora pénzügyi támogatást 
Bonyhád még sohasem kapott, bár 
az elmúlt években nyújtott ÖNHIKI 
– támogatások (az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkor-
mányzatok támogatása) is jelentősek 
voltak; 2011-ben 191 millió 290 ezer 
forint, 2012-ben 107 millió 949 ezer 
forint volt, mégsem hasonlíthatóak 
léptékben a 2013. február 25-én aláírt 
megállapodásban szerepelő 1 milliárd 
736 millió 708 ezer 916 Ft összeghez. 
Ezzel a szerződéssel Bonyhád Város 
Önkormányzatának 2 milliárd 099 
millió 501 ezer forintnyi adósságának 

70 százalékát vállalta át a Magyar 
Állam. Ez az összeg gyakorlatilag 
azt jelenti, hogy az idei évben a hitel 
törlesztése 155 millió 992 ezer forint 
lett volna, mely az adósságrendezés 
után lecsökken 34 millió 428 ezer 
forintra. Ezzel olyan tehertől szabadul 
meg az önkormányzat, amely teher 
a fejlesztési lehetőségeinket szinte 
gúzsba kötötte volna jó néhány évig. 
A kötvénykibocsátáskor tisztában 
voltunk vele, hogy a későbbiekre 
nézve nagy nehézséget vállalunk, de 
az akkori fejlesztéseket nem tudtuk 
volna másképpen megvalósítani. A 
következő évekre új lehetőséget bizto-
sít az önkormányzat számára az idei 
rendezés. Nem ebben az évben, mert 
úgy gondolom, hogy egy család eseté-
ben is az történik, ha például, a szülők 
átvállalják a fiatalok lakáshitelének 70 

„Mi magyarok nem 
akarunk másik 
múltat 
magunknak.”

Téli időjárásban – hóban, fagy-
ban – emlékezett meg Bonyhád az 
1848/49-es forradalom és szabadság-
harc évfordulójáról. Az ünnepség az 
evangélikus temetőben kezdődött, 
ahol főhajtással emlékeztek Borbély 
Józsefre, a Nemzetőrség lelkes szer-
vezőjére. Az ünnepi szentmisét Erb 
József plébános, Markovics Milán 
hadnagy, tábori lelkész és Páter Illés 
Albert SJ együtt celebrálta a római 
katolikus templomban. A művelődési 
házban megtartott ünnepségre a hir-
telen jött hóvihar miatt kialakult út-
viszonyok miatt nem érkezett meg a 
felvidéki Tardoskedd polgármestere, 
Tóth Marián, ezért ünnepi gondolata-
it Juhász Józsa, a művelődési központ 
igazgatója olvasta fel.

„…Tisztelt ünneplő magyarok. 
Egy kortárs amerikai író mondta 
a következőt: Szabadságodban áll 
meggondolnod magad. Választhatsz 
másik jövőt vagy másik múltat. Mi 
magyarok nem akarunk másik múltat 
választani magunknak. Igaz ugyan, 
hogy az 1848-as forradalmi tavasz 
háborús nyárba fordult át, igaz ugyan, 
hogy a szabadságharc elbukott, de 
bukásában sem hisszük egyetlen pil-
lanatig sem, hogy értelmetlen lett 
volna. Mi, magyarok más hősöket 
sem akarunk választani magunknak. 
1848/49 hősei nagyszerű példát mu-
tattak nekünk az erőfeszítésük által, 
azáltal, hogy ők valamennyien Ma-
gyarország jövőjéért küzdöttek egy 
másik, egy szebb jövőért. Magyaror-

szág jövőjéért imádkozott a márciu-
si forradalmi tömeg, Magyarország 
jövőjéről gondolkodott Széchenyi 
és Kossuth, Magyarország jövőjé-
ért halt meg sok szabadságharcos. 
Voltak, akik másképp áldozták fel 
magukat. A megtorlás éveiben vár-
fogságban vagy emigrációban éltek, 
mások kényszersorozást viseltek el. 
Rájuk, 1848/49 hőseire nekünk, mai 
magyaroknak mind, mind szüksé-
günk van. …” (Részlet Tóth Marián, 
Tardoskedd polgármesterének ünne-
pi beszédéből)

Az ünnepség keretében adta át 
Potápi Árpád János polgármester 
a Perczel-díjat, melyet Fábián Ger-
gely, a Bukovinai Székelyek Orszá-
gos Szövetsége tiszteletbeli elnöke 
vehetett át. A Völgységi Tehetség-
gondozó Egyesület idén Horeczky 
Balázst, Kulcsár Csenge Katát, Petz 
Évát, Sándor Qiaomint, valamint 
Eppel Noelt jutalmazta kimagasló, 
sokoldalú teljesítményéért Völgység 
Talentuma díjjal. 

A Vörösmarty Színjátszó Kör és 
a BONI Széchenyi István Általános 
Iskola Tánctagozatának tanulói - 
Klamik Aranka és Hitter Zsolt veze-
tésével - a „Szabadság költői” címmel 
mutattak be színvonalas, szerkesztett 
műsort a közönségnek, majd az ün-
neplők a Perczel Mór Szakközépisko-
la előtt álló Perczel Mór szobor előtt 
helyezték el az emlékezés koszorúit.

szirenke

Folytatás a 2. oldalon



Tief in Russland, auf dem Donbass
Steht ein Lager streng bewacht,
Drinnen wohnen deutsche Menschen
Die aus Ungarn sind gebracht.
(aus: Russlandlied)

Nur noch sieben Zeitzeugen sitzen 
in den ersten Reihen in der Aula des 
Evangelischen Gymnasiums Sándor 
Petőfi. Mitfühlende Blicke begleiten 
ihre langsamen Schritte, umgeben 
von nachdenklichen Gesichtern. Seit 
vielen Jahren gedenken die Deutschen 
in Bonnhard der Opfer der Verschlep-
pung nach Russland. Dieses Schicksal 
ist für Menschen der heutigen Zeit 
kaum vorstellbar. Kränze an der 
Gedenktafel zeugen davon, dass das 
unmenschliche Leid nicht in Verges-

senheit geraten soll.
Spätestens bei den ersten Zeilen der 

Russlandlieder, gesungen vom Bonn-
harder Chor, füllen sich die Augen 
mit Tränen, und jeder gedenkt der 
verlorenen Verwandten, der Groß-
eltern, Urgroßeltern. Das Gebäude 
des Gymnasiums ist und bleibt ein 
trauriger Zeuge der Schicksalstage, 
da sammelte man die Ungarndeut-
schen und von da startete die Fahrt 
ins Ungewisse. 

In einer kleinen Bilderausstellung 
im Flur wird die Zeit der Zwangs-
arbeit heraufbeschworen. Die Über-
lebenden zeigen auf den Gruppen-
fotos diejenigen, die nie wieder die 
Heimat sahen. Es ist immer wieder 
erstaunlich, wie detailliert sich die 

fast 90-Jährigen an die Einzelheiten 
der Schicksalstage erinnern. Elisa-
beth May aus Kschnarad/Kisnyárád 
musste ihren 20. Geburtstag im Wag-
gon Richtung Russland begehen, an 
jedes einzelne Umsteigen kann sie 
sich noch genau erinnern, obwohl sie 
erst nach 40 Jahren Schweigen, in den 
80ern anfing, über die Geschehnisse 
zu erzählen. 

Wichtig für die Organisatoren, für 
die Deutsche Selbstverwaltung, ist 
auch, dass sie den Schülern über die-
sen Abschnitt der Geschichte auf eine 
ganz besondere Weise weitergeben. 
Dazu trägt jedes Jahr ein persönlicher 
Vortrag bei. Zum zweiten Mal wurde 
auch die Bewerbung zum Gedenken 
der Verschleppten ausgeschrieben. 

Die Bewerber kamen diesmal nicht 
nur aus Bonnhard, sondern auch von 
etwas weiter. Auch Elisabeth May 
sandte ihre Geschichte ein, sowie eine 
15-jährige Schülerin aus Beremend. 
Den ersten Preis gewann Andrea Ste-
fan. Sie machte, der Ausschreibung 
gemäß, mit Überlebenden Interviews.

Am Ende des offiziellen Teils blei-
ben die meisten noch einige Minuten 
und verfolgen interessiert die Gesprä-
che der Betroffenen untereinander, 
und versuchen zu verstehen, wie man 
so etwas überleben und verkraften 
kann.

Chr. A.
A cikk magyar nyelvű fordítása 

februári számunkban jelent meg

százalékát, akkor abban az évben nem 
kérnek újabb támogatást a szülőktől. 
Ez az önkormányzatra is érvényes, a 
következő évek képviselő-testületei 
tudnak már nagyobb dolgokat tervez-
ni, ezt az évet viszont megpróbáljuk 
szerényebben megoldani. 

- A bonyhádi Városházára kitűzték 
a székely zászlót. Az Országgyűlés 
Nemzeti összetartozás bizottsága el-
nökeként miként értékeli a romániai 
eseményeket, és miért tartotta fontos-
nak a szolidaritási mozgalomhoz való 
csatlakozást?

- A címeres magyar zászló hasz-
nálata miatt négyezer lejes bírságot 
szabott ki a székelyföldi Csíkmada-
ras polgármesterére, Bíró Lászlóra 
Jean-Adrian Andrei, Hargita megye 
prefektusa. Az eset mind Erdélyben, 
mind az anyaországban felháborodást 
váltott ki, s itthon szolidaritási moz-

galom indult Budafok-Nagytétény 
Önkormányzatától a székelyföldi lo-
bogó középületekre való kitűzésével. 
Országgyűlési képviselőként kezde-
ményeztem, hogy Tolna megye tele-
pülési önkormányzatai is tűzzék ki 
hivatalaikra a székely zászlót, hiszen a 
megyei települések egyharmadán él-
nek bukovinai és erdélyi székelyek. Ez 
a kezdeményezés időközben túlhaladt 
a kezdeti kiváltó okon, a szolidaritási 
megmozdulás résztvevői a székelyföl-
di autonómia törekvés mellé álltak. 
2013. március 10-én, Marosvásár-
helyen a Székely Szabadság Napja 
alkalmából 30. 000 fős tömeg részvé-
telével zajlott le az a tüntetés, melyet 
a Székely Nemzeti Tanács, az Erdélyi 
Magyar Néppárt, a Magyar Polgári 
Párt és az RMDSZ néhány megyei 
szervezete is támogatott. A tüntetés 
célja, hogy a 13. 500 km² területen 
nyolc történelmi székely szék egy 
közigazgatási-fejlesztési régióvá akar 

összeolvadni, és területi autonómiát 
kíván elérni. Egyébként az 1950-es 
és 1960-as években volt területi au-
tonómia, még ha névleges formában 
is volt. A Székelyföld a történelem 
során mindig is önálló entitással 
bírt a történelmi Magyarországon 
és még Erdélyen belül is. Ezt most 
is meg lehetne tenni. Amikor arra 
hivatkoznak, hogy ez sérti Románia 
területi integritását, ez nem felel meg 
a valóságnak, hiszen Nyugat-Euró-
pában számos példa van arra, hogy 
a területi autonómia jól működik, 
hozzánk talán legközelebb eső Dél-
Tirol jó példa erre. Az Országgyűlés 
Nemzeti összetartozásának bizottsága 
állást foglalt ebben a témában és tel-
jes mértékben támogatja Székelyföld 
autonómia-törekvéseit és elutasít-
ja a terület nemzetiségi arányainak 
mindennemű, akár közigazgatási 
határok tervezett átalakítása általi 
durva megváltoztatását, amely sérti 

a Nemzeti Kisebbségek Védelmé-
ről szóló keretegyezményt, illetve 
a Kisebbségi és Regionális Nyelvek 
Európai Chartáját, de ellentétes az 
Európa Tanács 1881/2007. számú 
ajánlásával is. A bizottság felkérte a 
Magyar Kormányt, hogy a magyar-
román kétoldalú kapcsolatokban és a 
nemzetközi színtéren egyaránt tegyen 
meg minden lehetséges diplomáci-
ai erőfeszítést Székelyföld tervezett 
feldarabolásának megakadályozása 
érdekében, s a bizottság egyúttal el-
kötelezte magát, hogy minden ren-
delkezésére álló törvényes eszközzel 
támogatja a szomszédos országokban 
élő magyar nemzeti közösségeknek 
az európai gyakorlattal összhangban 
lévő autonómiatörekvéseit.

- Köszönöm a tájékoztatását, mun-
kájához sok sikert kívánok!

- Köszönöm.

ircsi.szarvas

Folytatás a 1. oldalról
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„A  VÁROSÉRT  ÉS  
A  VÖLGYSÉGÉRT” 
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Időközi polgármesteri választást 
tartanak Váralján
2012. december 31-én Filczinger 

Ágnes lemondott polgármesteri 
tisztségéről. 2013. január 2-tól a vá-
lasztásig a jelenlegi alpolgármester, 
Molnár Péterné látja le a polgármes-
teri feladatokat. A Helyi Választási 
Bizottság 2013. március 24-re írta 
ki az időközi polgármesteri válasz-
tást. Ketten méretik meg magukat 
a polgármesteri tisztségért: Molnár 
Péterné Fritz Judit és Müller Viktor. 

Elkészült a 3-as parkerdei tó 
mederkotrása
A váraljai képviselő testület már 

10 éve azon van, hogy az eliszapo-
sodott parkerdei tavakat rendbe te-
tesse. Az önkormányzat pályázatból 
szerette volna megoldani, de ez nem 
járt sikerrel. Így csak hitelből tudták 
volna finanszírozni, viszont a közel 

30 millió forintos terhet nem akar-
ták bevállalni. A tavak kotrására egy 
elkülönített pénzügyi alapot hoztak 
létre, amely a parkerdei rendezvé-
nyek bevételeiből és a váraljai lakosok 
adományaiból állt össze. A több éves 
takarékoskodás eredményeképpen 
februárban önerőből elkészült a 3-as 
tó mederkotrása, amely 4,5 millió 
Ft-ba került. 

Ösztöndíj középiskolásoknak
2005 óta működik az a középiskolai 

ösztöndíj rendszer, amely a jó tanul-
mányi eredményt elért váraljai kö-
zépiskolásokat jutalmazza. A diákok 
tanulmányi eredményeiktől függően 
4.000, 8.000 ill. 12. 000 Ft jutalom-
ban részesülhetnek. Az idei tanév 
első félévében húsz diák teljesítette a 
képviselőtestület által meghatározott 
tanulmányi átlagokat.

Molnár Péterné

2013. március 2-án Závod adott 
helyet a hagyományos borverseny-
nek, amely négy település - Kisvejke, 
Lengyel, Mucsfa, Závod - közös szer-
vezésében, évről évre más helyszínen 
zajlik. A megmérettetésre 53 bor-
minta érkezett; 31 vörös, 6 rozé, 16 
fehér. A verseny délután a bírálattal 
kezdődött, melynek eredményeként 
a bíráló bizottság 11 bronz, 12 ezüst 
és 11 arany érmet ítélt meg. A bor-
minták felszolgálásában Spiel Gréta 
és Jordáki Janka segédkezett.

A versenyt vacsora, eredményhirde-
tés és hajnalig tartó borbál követte. A 
rendezvény támogatója: a Völgységi 
Hegyközség, a Hungária Takarék-
szövetkezet és teveli Veres Pince volt.

A települések kiemelkedő borai: 
Lengyelen Bakó Dénes - Cabernet 
Franc 2012, Mucsfán Kemény Zol-
tán – Kékfrankos-Merlot 2012, Zá-
vodon Ágoston Zoltán – Cabernet 
Sauvignon 2008, Kisvejkén Simon 
János – Vegyes vörös 2012. 

Veres Róbert

Március 7-én tartotta éves nőnapi ebédjét a grábóci Nyugdíjas Klub, melyre 
meghívást kapott a település polgármestere, Takács László, és Erős Beáta, 
az Ifjúsági galeri vezetője. A rendezvény az előző évekhez hasonlóan kiváló 
hangulatban telt, az idősek süteménnyel kínálták a vendégeket. Takács László 
virággal köszöntötte az asszonyokat, és a gyermekek is apró meglepetéssel 
kedveskedtek nőnap alkalmából.

Erős Beáta

Ovis farsang volt Lengyelen

2013. február 9-én farsangi bált tartottak a lengyeli óvodásoknak a Fa-
luházban. A rendezvény a fotón is láthatóan jó hangulatban telt a résztvevők 
számára.

Milleiné Kelemen Csilla



Települési ügysegédek ügyfélfogadási 
ideje a Bonyhádi Járásban

Névjegy – dr. Perczel Béla

- született Börzsönypusztán, 1819. 
06. 15-én
- meghalt Budapesten, 1888. 03. 
25-én
- szülei: Perczel Sándor és Kajdachy 
Erzsébet házaspár 19 gyermeke kö-
zül 13-dikként született Béla
- tanulmányait a pesti piaristáknál 
kezdte, majd a Pécsi Püspöki Lí-
ceumban folytatta, 20 évesen már 
joggyakornok
- 1841-ben szerzi meg az ügyvédi 
vizsgát
- a Szekszárdi Védegylet elnöke
- szabadelvű párti politikus
- 1845-ben Zombán köt házasságot 
Boronkay Elvirával, házasságukból 
hat gyermek születik
- 1845-től a szekszárdi járás főszol-
gabírója
- 1848-49 Tolna vármegye alispánja
- 1849-től 1860-ig visszavonul és a 
család birtokaival foglalkozik
- 1860-61 helytartótanácsi tanácsos
- 1865-1878 országgyűlési képviselő 
és 1869-ig táblabíró
- 1870-ben a képviselőház alelnöke 
1874-ben elnöke
- 1875-1878 igazságügy-miniszter
- az ő nevéhez fűződik a Csemegi-
féle büntetőtörvénykönyv elfogad-
tatása
- lemondása után 1883-ban a Kúria 
másodelnöke, 1884-től az elnöke
- 1884-től a Deák Párt elnöke
- többek között Perczel Dezső po-
litikus, későbbi belügyminiszter és 
alispán édesapja

Dr. Dobos Gyula 
előadása 
dr. Perczel Béláról

2013. március 14-én, a Völgységi 
Múzeumban tartott egy érdekes és na-

gyon tartalmas, vetített képes előadást 
dr. Dobos Gyula főlevéltáros, a Tolna 
Megyei Levéltár nyugalmazott igazga-
tója. Az előadás témája: a börzsönyi 
születésű Perczel Béla életútja volt.

Az előadó megjegyezte, hogy Tolna 
megye életében a nemesi családok 
jelentős szereppel bírtak, s közülük 
is a Perczel család volt az, amelyik 
a legtöbb fővel vett részt a megye 
életének alakításában a 18. század 
közepétől 200 éven át. Szinte nincsen 
olyan korszak Tolna megye történeté-
ben, amikor a járások vagy a megye 
élén ne Perczelek álltak volna. Ennek 
hátterében a nagy gyermekáldás áll 
s az, hogy megélhetésüket biztosí-
tandó taníttatják a gyermekeiket, a 
fiúkat és a leányokat egyaránt. A le-

ányokat, hogy jó feleségek és művelt 
társalkodók legyenek, a fiúkat pedig a 
katonai vagy a jogi pályára készítették 
fel. Utóbbi két okból volt célszerű, 
egyrészt a földbirtok ügyeinek vitele 
miatt, másrészt a közigazgatási pályán 
való előrejutás lehetősége miatt.

Dr. Dobos Gyula előadásában meg-
elevenedett a reformkor, a forrada-
lom, a szabadságharc és a kiegyezés 
színes, sokszínű világa. Több érde-
kesség hangzott el előadásában: hogy 
a Védegylet mozgalmat sokan téve-
sen Kossuth Lajoshoz kötik, pedig 
Perczel-fiúk (Perczel Mór és Perczel 
Miklós) voltak, akiktől a Védegylet 
ötlete származik, mely nem jelentett 
más, mint azt, hogy a magyar áruk 
vásárlását hirdették a magyar ipar 
fejlődésének elősegítésére. Ők érték 
el, hogy Tolnában és Baranyában véd-
egyleti mozgalmak jöttek létre. 

Érdekesség, hogy a család tagjai kü-
lönbözőképpen foglaltak állást a for-
radalom és a szabadságharc hatására: 
vannak, akik következetesen távol 
tartották magukat tőle, vannak, akik 
részt vettek benne és emigrációba 
vonulnak vagy börtönbüntetésüket 
töltik, s vannak, akik a szabadságharc 
leverését követően lépnek színre és 
vállalnak közigazgatási feladatokat a 
neoabszolutikus vezetésű országban, 
azaz királyhűek.

1848-ban Perczel Béla nem mond 
le megyei posztjáról, melyet választás 
útján nyert, hanem kitart a forra-
dalom és a szabadságharc mellett, 
utóbbi leverését követően visszavonul 
a közügyektől, és családja birtokával 
foglalkozik. Miután az osztrák csapa-
tok 1864-ben, Königgrätz-Sadovánál 
vereséget szenvednek a poroszoktól, 
célszerűnek találják, hogy legalább a 
legnagyobb nemzetiséggel, a magyar-
sággal kiegyezzenek. 1865. december 
10-én összehívják az országgyűlést, 
ahol már ott van Perczel Béla is, aki 
Deák-párti programmal nyerte el a 
választók bizalmát a bonyhádi ke-
rületben. 

Ezt követően éri el pályafutása két 
legfontosabb posztját: 1874-ben a 
képviselőház elnökévé választják, 
majd 1875-ben igazságügyi minisz-
terré jelöli ki Ferencz József. 1878-
ban váratlanul lemondott, mert úgy 
érezte, hogy nincsen elég energiája 
az igazságügy kihívásaihoz. A Kúria 
másodelnöke, majd 1884-től elnöke, 
s így tagja lesz a Főrendi Háznak is. 
Ugyanebben az évben kapja meg a 
császártól munkájának elismerése-

ként a Vaskorona Rend I. osztálya 
Nagy csillaggal kitüntetést.

A megfeszített munka az egészségét 
is kikezdi, egyre gyakrabban vonul 
vissza gyógykezelésekre, de már nem 
tudták meggyógyítani, 1888. március 
25-én elhunyt.

szirenke
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Aparhant Rákóczi F. u. 1. 20/984-5204 Szerda: 10.30-13.30       
Péntek: 9.15-12.15     

Füléné Vékony 
Gabriella

��������� �������	
��
 409-295 Kedd: 11.30-13.30 Füléné Vékony 
Gabriella

������������ Kossuth u. 27. 404-660 Szerda: 8.00-9.30 Sziebert Szabolcs

�� ! Iskola tér 1. 454-656 Csütörtök: 8.00-11.00 Füléné Vékony 
Gabriella

"���#�� Rákóczi F. u. 2/A 438-033 Csütörtök:9.30-12.00 Dr. Ágoston Zoltán

$��%!� ��������
�	
���
 409-182 Kedd: 8.00-9.30 Füléné Vékony 
Gabriella

$�&�� �������	
��
 459-985 Kedd: 14.45-16.15 Sziebert Szabolcs

'���� ���	
���
 483-765 Kedd: 13.00-14.30 Sziebert Szabolcs

Kakasd Rákóczi F.u. 285. 431-923 Szerda: 13.00-16.00 Sziebert Szabolcs

(��� �������	
��� 438-022 Csütörtök: 12.30-16.00 Dr. Ágoston Zoltán

Kisdorog Kossuth u. 187. 404-292 Szerda: 9.45-11.45 Sziebert Szabolcs

(������ Kossuth u. 49. 458-205 ��������
������
�� Sziebert Szabolcs

Kisvejke Rákóczi F. u.86. 482-410 ��������
����
�� Füléné Vékony 
Gabriella

Lengyel �������	
���
 482-358 Szerda: 14.00-16.00 Füléné Vékony 
Gabriella

)!��
� Alkotmány u. 3. 493-043 Csütörtök: 11.30-15.00 Füléné Vékony 
Gabriella

)#���� Béke u. 2. 409-350 Kedd: 9.45 - 11.15 Füléné Vékony 
Gabriella

Mucsfa Kossuth u. 50 483-539 Szerda: 8.00-10.00 Füléné Vékony 
Gabriella

Murga ��!"!#$%�	
����
 438-015 Csütörtök: 8.00-9.00 Dr. Ágoston Zoltán

*�
����� Dózsa u. 28. 558-040 ���������
����&
�� Sziebert Szabolcs

Nagyvejke ���	
���
 483-494 Péntek: 8.00-9.00 Füléné Vékony 
Gabriella

Tevel ���	
����
  524-010 ���������
����&
�� Füléné Vékony 
Gabriella

+������ Kossuth u. 203. 558-052 Kedd: 8.00-12.30 Sziebert Szabolcs

,���� Új u. 13. 482-106 ����������
�������
�� Füléné Vékony 
Gabriella

Zomba �����'��
 ������� �����(��##���
�����
���
Szerda: 8.00-13.00 Dr. Ágoston Zoltán



    

Új utcanevek Bonyhádon
A 2012. évi CLXVII. törvény ren-

delkezik arról, hogy cégek, sajtóter-
mékek, médiaszolgáltatás, szerveze-
tek, közterületek és közintézmények 
elnevezésében nem szerepelhet olyan 
személy neve, aki a XX. Századi ön-
kényuralmi politikai rendszerek 
megalapozásában, kiépítésében vagy 
fenntartásában vezető szerepet töl-
tött be, továbbá nem szerepelhet az 
elnevezésükben olyan kifejezés vagy 
szervezet neve, amely a XX. Századi 
önkényuralmi politikai rendszerrel 
közvetlenül összefüggésbe hozható.

Bonyhád Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete január 24-ei ülé-
sén a fenti törvény értelmében 2013. 
február 1-jétől az érintett közterüle-
tek elnevezését a következőképpen 
változtatta meg:

- a Bacsó Béla utca nevét Dr. Kolta 
László utcára,

- az Engels Frigyes utca nevét Etelka 
utca utcára

- a Fürst Sándor utca nevét Dr. He-
gedüs Ádám utcára,

- a Károlyi Mihály utca nevét Dezső 
utcára,

- a Marx Károly utca nevét Miklós 
utcára,

- a Zalka Máté utca nevét Solymár 
Imre utcára.

A bonyhádi képviselő-testület an-
nak megállapítása érdekében, hogy 
Mónus Illés összefüggésbe hozha-
tó-e a törvényben megfogalmazott 
tevékenységekkel, állásfoglalást kért 
a Magyar Tudományos Akadémiától.

Akikről az utcák új nevüket kapják, 
akikre méltán emlékezhet minden 
bonyhádi polgár:

- Perczel Etelka (1807-1861), Per-
czel Sándor és Kajdachy Erzsébet 
gyermeke, Vörösmarty Mihály sze-
relme, múzsája.

- Perczel Miklós (1812-1904), hon-
védezredes, Perczel Mór honvédtá-
bornok öccse, Vörösmarty Mihály 
tanítványa, aki részt vett az amerikai 
polgárháborúban, majd a kiegyezés 
után Baranya megye főispánja, Pécs 
országgyűlési képviselője volt.

- Perczel Dezső (1848-1913), poli-
tikus, belügyminiszter, igazságügyi 
miniszter, a képviselőház elnöke, 
Tolna vármegye alispánja.

- Dr. Hegedüs Ádám (1904-1977) 
belgyógyász, tüdőgyógyász szakor-
vos, a Törpevízmű Társulat elnöke-
ként múlhatatlan érdeme van a bony-
hádi vezetékes vízellátási rendszer 
kialakításában.

- Dr. Kolta László (1922-2010), 
címzetes főiskolai docens, törté-
nelem-földrajz szakos pedagógus, 
helytörténész, Tolna Megyei Honis-
mereti Egyesület alapítója. A Perczel 
család, a Hűségmozgalom, a bony-
hádi  egyesületi élet és a város neves 
személyiségeinek kutatója, Bonyhád 
díszpolgára, Perczel-díjas, Bél Má-
tyás-díjas kutató.

- Solymár Imre (1947-1997), bank-
tisztviselő, helytörténész, a Magyar 
Történelmi Társulat Tolna megyei 
csoportjának volt titkára. A Völgy-
ségre vonatkozóan jelentős történeti, 
néprajzi , irodalomtörténeti és név-
tani kutatást folytatott és számtalan 
tanulmányt publikált.

szirenke

A kommunizmus 
áldozataira emlékeztek Bonyhádon

„Mondják, hogy a történelem az 
emberiség emlékezete, azaz olyan 
életfontosságú párbeszéd, amely a je-
lenben élők és a múlt személyiségei, a 
múlt történései között zajlik. Valóban, 
a mai megemlékezésnek is ez lehet a 
legfontosabb célja. Találkozni és meg-
érteni az előttünk járók üzenetét…” 
– mondta megemlékező beszédében 
Szabó Tibor önkormányzati képviselő 

2013. február 25-én, a Vörösmarty 
téren tartott ünnepségen.

A Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja megtartását az Ország-
gyűlés 58/2000. (VI. 16.) számú 
határozatában rendelte el, melynek 
értelmében minden év február 25-
én emlékeznek meg a kommunista 
diktatúra áldozatairól országszerte.

A bonyhádi ünnepségen verset 
mondott Borbáth Nikolett, a BONI 
Arany János Gimnáziumának ta-
nulója és közreműködött a Magyar 
Nemzetőrség.

szirenke

Bonyhádi Majális - Beharangozó

Megérkezett Bonyhádra a székely-
földi Borszékről az a 38 méteres 
fenyőfa, melyet 2013. május 1-jén, 
a Bonyhádi Majálison állítanak fel 
a város központjában, a Szabadság 
téren. Az öt évvel ezelőtt Bajoror-
szágból szállított, és Bonyhádon fel-
állított fenyőről, mint Magyarország 
legnagyobb májusfájáról számolt be 
az országos média. 

A rendezvény ötletgazdája Vendég 
Ödön, a programszervező csapat 
oszlopos tagja szervezte meg az óri-
ási fenyő szállítását, elhelyezését. A  
Bonyhádi Majális civilek, civil szer-
vezetek, vállalkozók, Bonyhád Város 
Önkormányzata, a Bonyhádi Német 
Önkormányzat és a Vörösmarty 
Mihály Művelődési Központ közös 
szervezésében valósul meg.

Az idei májusfa az állítást követő-
en kb. 35 m-es lesz, a fa alsó része, 
mintegy 8-9 m székely motívumokkal 
díszített lesz, melyet közösségi fafa-
ragással készítenek el. A faragásra 
jelentkezni lehet Kercsó Józsefnél a 
06-70/415-9451-es telefonszámon.

A város első májusfáját „felszele-
telik” és darabjai megvásárolhatóak 
lesznek. A befolyt támogatást és fel-
ajánlásokat a szervezők az Összefogás 
Közhasznú Alapítvány részére ajánl-
ják fel, mely szervezet az „Együtt 1 
Másért” Fogyatékkal Élők Nappali 
Intézményét működteti. Az adomány-
nyal az ingatlan nyílászáró-cseréjét 
támogatják. 

A májusi kavalkádon lesz népi 
gyermekjátszótér és kézműves fog-
lalkozás, folklórműsor – a környező 
települések hagyományőrző csoport-
jainak részvételével – kaphatóak lesz-

nek a Tolna Megyei Népművészeti 
Egyesület kézműves termékei, vala-
mint a kitelepülő házi sörfőzdének 
köszönhetően lesz frissen csapolt sör 
is. A programban szerepel még szeg-
beverő, sörivó, krigli kitartó verseny.

S hogy miért is állít májusfát a ma-
gyar május elsejére virradóra? Kétféle 
okból: egyrészt ha szerelmes, szíve 
választottjának legénytársaival az éj 
leple alatt a lányos ház elé felszalago-
zott, többnyire nyárfát állít. Időnként 
elviszi a kerítésről a kaput, jó mesz-
szire a háztól, persze, ha csak tudja. 
Másrészt szokás volt még, hogy egy 
faluközösség is állított májusfát köz-
téren vagy a falu mezején. A zöld fa, 
a zöld ág a természet megújulásának 
szimbóluma, szerelmi ajándék, az ud-
varlási szándék jele nemcsak nálunk, 
hanem az európai kultúrkörben is. A 
májusfához számos történet, legenda 
kapcsolódik:

“A májusfáról azt írják, hogy midőn 
Szent Jakab és Szent Fülöp, térítgetni 
jártak, útitársuk lett Valburga nevű 
szűz hajadon; ezt ebbeli cselekvényé-
ért a pogányok tisztátalan személynek 
nyilvánították, s rágalmazták. A leány 
azonban, hogy elűzze a gúnyolódókat, 
elővette vándorbotját, letűzte a föld-
be, előtte letérdepelt, imádkozott, s 
erre alig múlt el egy-két óra, midőn 
a pogányok szeme láttára leszúrt bot 
kizöldült. Ez volt Szent Jakab apostol 
napja virradójára (május 1-jén). ...” 
(Réső Ensel Sándor: Magyarországi 
népszokások. Kugler Adolf, 1866.).

A szervezők szeretettel várják nem-
csak Bonyhád, hanem a Völgység 
településeinek lakosságát a majálisra!

szirenke



 

 

KÖLTÉSZET NAPJA 
 
 

 
 
 

KIÁLLÍTÁS 
 
 

2013. április 2-án 
17 órakor 

 

 

RITZEL ZOLTÁN 
FOTÓKIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA 

 

A kiállítást megnyitja: 
F. Kováts Éva  

újságíró, 
a Magyar Sajtószakszervezet elnöke 

 

Közrem*ködnek: 
Nagy László 
(novellarészlet) 

és a  
Városi Zeneiskola növendékei 

 

A kiállítás április 26-ig tekinthet� meg,  
hétf�n 11-18 óráig és keddt�l péntekig 10-17 óráig. 

 
 

BORVERSENY 
 

 

BORTERMEL�K, FIGYELEM! 
 
 

2013. április 19-én 
 

 

A TOLNAI BORVIDÉK 
VÖLGYSÉGI KÖRZETÉNEK XVI. BORVERSENYE�

a bonyhádi m5vel6dési központban 
 

A bormintákat április 18-án fogadjuk 8-18 óráig  
a m*vel/dési központban.  
Minden egyes bormintából  

3 db 0,75 l-es üveget kérünk leadni.  
Az üvegeket címkével lássák el, melyen a bor fajtája, évjárata és 
egy, a termel/ által választott jelige szerepel. Szükséges még egy 

jeligés boríték, mely a versenyz/ nevét és lakcímét rejti.  
 

 A verseny eredményhirdetése és nyilvános 
értékelése  

április 19-én, 18 órakor  
lesz a m*vel/dési központban. 

 

Az arany és ezüst min/sítést elért borok indulhatnak a 
Tolnai Borvidék borversenyén. 

 

Nevezési díj bormintánként: 700 Ft. 

�

 

HANGVERSENY 
 

 

�
�
�

 

2013. április 23-án 
13 órakor 

 

"ERD�ZSONGÁS" 
a Pécsi Szimfonietta  

koncertje 
 

 
 

Moderátor:  
Dr. Lakner Tamás 

 
AZ IFJÚSÁGI HANGVERSENYSOROZAT KERETÉBEN 

 
 

2013. április 29-én 
13 órakor 

 

"KONTRASZTOK" 
OSWALD H. EDELHÄUSER 

zongoram5vész  
koncertje 

 

�
 

A belépés díjtalan! 

 

 

SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK 
 

 

2013. április 6-án 
20 órakor 

 

TÁNCHÁZ 
 

 
 

 

Muzsikál a D<V= zenekar 
 

Táncházvezet/: Kosnás Árpád 
 
 

A programot támogatja: 

�
�
�

2013. április 12-én 
 

�
Fellép/k: 
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�
���������
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Start: 19 órakor  
Belép/: 800 Ft 

�

�

 
 

Belép/: 
el6vételben - 2.400 Ft 

az el6adás napján - 2.900 Ft

 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY�M�VEL�DÉSI KÖZPONT 
2013. április havi program 

 

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



    

 
 

 

SZAKKÖRÖK, KLUBOK,  
M<VÉSZETI CSOPORTOK,  

TANFOLYAMOK M<KÖDÉSI RENDJE 
 

 

Néhány csoport munkájához való csatlakozás feltételhez 
kötött, ezért kérjük, a programokba újonnan bekapcsolódni 
kívánó érdekl6d6k a részvétel feltételeir6l tájékozódjanak a 

m5vel6dési központban. 
 
 

 

HONISMERETI KÖR 

április 11-én 16 órakor 

Bonyhádi perzsa kincsek 

El/adó: Dr. Sz/ts Zoltán 

(Helye: Völgységi Múzeum) 

április 25-én 16 órakor 

Bonyhád lexikon I. 

El/adó: Steib György 
 

 

FALUDI BÉLA UTAZÓK KLUBJA 

április 8-án 17 órakor 

Kuba 

El/adó: Sziklai Mariann 

április 22-én 17 órakor 

Ausztria képekben 

El/adó: Dr. Faludi Béla 
 

 

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KLUB  

(VITA NOVA KLUB) 

április 3-án 15 órakor 

Betegségeink üzenete 

április 17-én 15 órakor 

Klubnap 
 

 

N=K KLUBJA 

április 17-én 16 órakor 

„Egy polgár vallomása”  

– irodalmi megemlékezés Márai Sándorról 

El/adó: Csehák János 
 

 

VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB 

április 2-án 15 órakor 

(14 órakor kóruspróba) 

Klubnap 

április 16-án 15 órakor  

(14 órakor kóruspróba) 

Felkészülés a Szigetvári Dalostalálkozóra 
 

 

BORBARÁT KÖR 

április 8-án 18 órakor  

A sz6l6 zöldmunkái 
 

 

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB 

április 24-én 15 órakor 

El6adás a b5nmegel6zésr6l 

El/adó: Kreiner József r. alezredes 
 

 

MADÁRBARÁTOK KÖRE 

április 2-án 18 órakor 

Madárbarát körök m5ködése az iskolákban 
 

 

DÍSZGALAMB- ÉS KISÁLLAT-TENYÉSZT=K 
KLUBJA 

április 29-én 18 órakor 

Galambok párosítása, egészségügyi problémák 
megbeszélése 
 

 

NYUGDÍJAS KÖZTISZTVISEL=K KLUBJA 

április 3-án 16 órakor 

„Az én házam az én váram” – áldozatsegítés, az 
áldozattá válás elkerülése 

El/adó: Kreiner József r. alezredes 
 

 

„ALFAJÁRÓK” AGYKONTROLL KLUB 

április  24-én 17.30 órakor 

Relaxálás 

Esettanulmány 
 

 

április 8-án 18 órakor 

MÉHÉSZ KLUB 
 

 

április 9-én és 23-án 17 órakor 

FOLTMOLYOK FOLTVARRÓ KLUB  
 

 

április 8-án 17 órakor 

REIKI KLUB – INGYENES KEZELÉSSEL 
 
 

 

április 16-án 18 órakor 

ANGYAL KLUB 
 

 

április 29-én 17 órakor 

BÉLYEGGY<JT= SZAKKÖR 
 

 

minden csütörtökön 15 órakor 

DÍSZÍT=M<VÉSZ KÖR 
 

 

minden csütörtökön 15 órakor 

SZÖV= SZAKKÖR 
 

 

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 hétf/n, kedden és csütörtökön 14.30 órakor,  

valamint szerdán 15 órakor 

VÖLGYSÉG NÉPTÁNC EGYÜTTES 
 

 

minden kedden 16.30 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 hétf/n 16 órakor  

(Helye: Dózsa Gy. u. 29.) 

SZÉKELY SZÖV= SZAKKÖR 
 

 

minden kedden 15.30 órakor  

(Helye: Vörösmarty M. Általános Iskola) 

KÉPZ=M<VÉSZETI KÖR 
 

 

minden hétf/n és pénteken 18 órakor 

SEVEN CLUB SINGERS 
 

 

minden szerdán 16 órakor  

(Helye: Dózsa Gy. u. 29.) 

SZÉKELY KÖR KÓRUSA 
 

 

minden hétf/n 10 órakor 

PICURKA JÁTSZÓHÁZ 
 

 

minden kedden 16.30 órakor 

BIBLIAOLVASÓ KÖR 

 
 

FELHÍVÁSOK 
 

 
2013. április 13-án  

9-12 óráig 
 

BOLHAPIAC 
 

Használt, megunt ruhák, játékok, háztartási cikkek, 
könyvek, gy*jtemények, stb. cseréje-vására a m*vel/dési 

központ el/tt. 
 

Árusítás csak el/zetes jelentkezés, a szabályzat aláírása 
és a helypénz befizetése után lehetséges.  

 

Keresked/ket nem fogadunk! 
 

Helypénz: 500 Ft 
 
 

Érdekl/dni a m*vel/dési központ információs 
 szolgálatánál lehet. 

 
 

 

 

PROGRAMEL=ZETES 
 

 

2013. MÁJUS 1-JÉN 

BONYHÁDI MAJÁLIS 

 
A HAGYOMÁNY FOLYTATÓDIK! 

A 2008-BAN BAJORORSZÁGBÓL ÉRKEZETT FA 
ÁTADJA HELYÉT  

AZ ERDÉLYI BORSZÉKR=L ÉRKEZ=NEK. 
 

LEGYEN JELEN ÖN IS AZ ORSZÁG EGYIK,  
HA NEM A LEGNAGYOBB MÁJUSFÁJÁNAK 

FELÁLLÍTÁSÁNÁL! 
 

Programok: 
 

6 órától 
A VÁROSI FÚVÓSZENEKAR ZENÉS 

ÉBRESZT=JE 
 

Programok a Szabadság téren: 
10 órától 

„MIÉNK ITT A TÉR” 
- óvodások és iskolások zenés-táncos produkciói - 

 

A m*sorszámok közben zumba és kangoo bemutató 
 

10-18 óráig 
NÉPI JÁTSZÓTÉR 

- népi, történelmi és logikai játékok kicsiknek és nagyoknak - 
 

12.30 órakor 
MÁJUSFA SZÁLLÍTÁSA 

(Gyár utca - Forberger utca - Vörösmarty tér - 
Szent Imre utca - Szabadság tér) 

 

13 órától 
MÁJUSFA FELÁLLÍTÁSA 

 
14 órától 

„AKINEK MA KEDVE NINCS…” 
- folklórm*sor - 

 
19 órától 

UTCABÁL 
Zenél: Dynamic zenekar 

 
Szervez/k: 

Bonyhád Város Önkormányzata 
Bonyhádi Német Önkormányzat 

Original Travel Utazási Iroda 
Vörösmarty Mihály M5vel6dési Központ 

 

A RENDEZVÉNY ALATT KIRAKODÓVÁSÁR,  
ÉTEL-ITAL VÁRJA A KEDVES LÁTOGATÓKAT. 

 
 

EGYÉB SZERVEZETEK PROGRAMJAI, 
VÁSÁROK 

 

 
 

április 3-án, 10-én, 17-én és 24-én 8-12 óráig 
Magdi turi 

 

 

április 4-én és 25-én 8-15 óráig 
Vegyes aprócikk vásár 

 

 

április 5-én 8-12 óráig 
Muskátlivásár 

 

 

április 8-án 9-12 óráig 
Az Országos ’56-os Szövetség  

Tolna Megyei Szervezetének fogadóórája 
 

 

április 8-án és 9-én 8-18 óráig 
Óvodai és iskolai beíratás  

 

 

április 9-én 8-12 óráig 
Bálás cip6vásár 

 

 

április 10-én 17 órakor 
A BONI Széchenyi István Általános Iskola  

szül6i gálája 
 
 

A bonyhádi m5vel6dési központ  

a m5sorváltoztatás jogát fenntartja! 
 



Ajánló - Könyvbemutató Kakasdon
2013. április 19-én, 18 órától a kakasdi Faluházban mutatja be Gyalogúton 

című könyvét Ékes László. A rendezvényen közreműködik a helyi német 
kórus és a székely népdalkör. Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a 
rendezvény főszervezője, Krász Ernőné könyvtáros.

szirenke

Jótékonysági koncertet adtak 
Bonyhádon

A Városi Zeneiskola tanárai 2013. március 5-én, este 18 órától koncertet 
adtak a bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ színháztermében. 
A programban hallhatóak voltak - többek között - Mendelssohn, Schubert, 
Mozart, Weber, Saint-Saëns, Gustav Peter és Webber szerzeményei.

A támogatásokat a Hangok Világa Alapítvány javára ajánlották fel és fogadják 
még a 71800013-11305921 sz. bankszámlára. 

A zenekedvelőket szeretettel várják 2013. április 5-én a művelődési központ-
ba, ahol délután 17 órától a németországi Giessen város egyetemi szimfonikus 
zenekara ad hangversenyt.

szirenke

Madárkiállítás Kakasdon

A megalakulásának 40. évfordulóját 
ünneplő Tolnai Galamb- és Kisállatte-
nyésztő Egyesület kétnapos jubileumi 
kiállítását tartotta 2013. február 15-
től. Az egyesület pénteken délelőttre 
a kakasdi iskolásokat és óvodásokat 
hívta meg ingyenes látogatásra. Így 
160 gyerek 9 csoportban csodálta a 
szebbnél szebb galambokat és külön-
leges háziszárnyasokat. Szavazhattak 
az általuk legszebbnek ítélt madárra, 
mely így  „Kakasd Szépe” lett.

Gróf Ferenc, az egyesület titkára a 
kiállítók és a látogatók száma alap-
ján is sikeresnek ítéli a rendezvényt. 
Elmondta, hogy három nap alatt 
450 látogatót fogadtak Kakasdról, 
Bonyhádról, Szekszárdról, Tolnáról, 
Bajáról és sok más településről. A 
szervezők a szponzoroknak is  kö-
szönetet mondanak, hiszen vállal-
kozók és magánszemélyek egyaránt 
támogatták a kiállítást. A pénteken 

lezajlott bírálásnak vasárnap délután 
volt az eredményhirdetése. A jubile-
um miatt minden kiállító tenyésztő 
kapott tárgyjutalmat, a „Kiváló” és a 
„Kiállításgyőztes” madarak tenyésztői 
pedig oklevelet és serleget nyertek. 
Több felajánlott díj is átadásra került, 
például Fülöp Ferenc “mondén” ga-
lambja nyerte a Kakasd Község Ön-
kormányzata által felajánlott „Kakasd 
Szépe” díjat.

Bányai Károly, Kakasd polgármes-
tere a díjátadás után elmondta, nagy-
szerű dolognak tartja, hogy a madár-
kiállítást már második alkalommal 
rendezte az egyesület Kakasdon. 
Látva a sok elégedett tenyésztőt és 
látogatót felajánlotta, az önkormány-
zat a jövő évi kiállítást is támogatja, 
amennyiben azt újra a faluházban 
kívánják megrendezni.

Horváth Gábor, a Tolnai Galamb- és 
Kisállattenyésztő Egyesület elnöke  
zárszavában  köszönetet mondott 
minden támogatónak. Elmondta, 
hogy a márciusi közgyűlésen fogják 
értékelni a mostani kiállítást és akkor 
döntenek majd a jövő évi időpontjá-
ról. A helyszínnel kapcsolatban pedig 
elfogadják a felajánlást és 2014-ben 
is a kakasdi faluházban tervezik azt 
megrendezni.

Barabásné Fábián Elvira

Előadás Hunyadi Mátyásról
2013. április 13-án, szombaton 15 órától dr. Varga Tibor történész tart elő-

adást „Isten ajándéka” Mátyás király csodálatos világa címmel Bonyhádon, a 
Kossuth Lajos u. 9. száma alatt (a gimnáziummal szemben). A belépés díjtalan.

HVIM

Nőnap Bonyhádon

Verssel, zenével, tánccal a nőket érő erőszak ellen címmel, 2013. március 
8-án, 17 órától nőnapi műsort szervezett a Völgységi Nőtagozat a bonyhádi 
művelődési központban. A rendezvényen közreműködött: a Völgység Néptánc 
Egyesület, a Seven Club Singers, Szabó Tamás, a Titti Corsi Dance Club, a 
Váraljai Daloskör és Domonkos László.

Pályázati tájékoztatót tartottak az Új 
Széchenyi Program kiírásairól

Az érdeklődőket 2013. március 
7-én, délután négy órakor köszön-
tötte Filóné Ferencz Ibolya alpolgár-
mester a bonyhádi Városháza dísz-
termében. Az előadók: Szabó Péter, 
a Széchenyi Programiroda Nkft. vál-
lalkozásfejlesztési tanácsadója, Csor-
dásné Kőműves Ágnes, a Széchenyi 
Programiroda Nkt. Humánfejlesz-

tési tanácsadója és Melcher Zsolt, 
a Völgységi Pályázati Információs 
Pont irodavezetője többek között a 
fiatalok vállalkozóvá válásnak támo-
gatási lehetőségéről, lakóközösségi 
programok, kezdeményezések támo-
gatásáról, mikro-, kis - és középvál-
lalkozások munkahelyteremtő beru-
házásainak támogatási lehetőségéről 
tájékoztatták az érdeklődőket.

Az Új Széchenyi Program pályáza-
taival kapcsolatos információ:

Széchenyi Programiroda Tanácsadó 
és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Dél-dunántúli Régió
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.
Mobil: +36 20 376 5330
Email:stangliczkyne.kraft.agnes@
szechenyiprogramiroda.hu
Web: www.szechenyiprogramiroda.
hu

szirenke



    

A BONYCOM Kft. üzemelteti 2013. március 1-jétől a tavalyi évben 
felújított bonyhádi tanuszodát. A Bonyhád, Fáy ltp. 34. szám alatt található 
uszodában az úszómedencén kívül szauna, merülőmedence és szolárium 
biztosítja a látogatók kikapcsolódását.

Az uszoda nyitva tartása:

hétfő  6.00 – 7.30 17.30 – 22.00
kedd              -  17.30 – 22.00
szerda  6.00 – 7.30 17.30 – 22.00
csütörtök 6.00 – 7.30 17.30 – 22.00
péntek  6.00 – 7.30 17.30 – 22.00
szombat  9.00 – 12.00 13.00 – 18.00
vasárnap 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00

A tanuszoda az első félévben június 15-ig lesz nyitva, ünnepnapokon 
zárva tart. Az uszodával kapcsolatos legfrissebb híreket a www.facebook.
com/bonyhaditanuszoda oldalon olvashatják.

Bölcsföldi Zoltán

Átok ül a vándorserlegért küz-
dőkön, a Bobo FC nyerte a XIII. 
BOBO Futsal Kupát

A futsal jellegű tornán tizenhat 
csapat vett részt, köztük a címvédő 
Casino, amely győzelme esetén vég-
leg elhódíthatta volna a gyönyörű 
vándorserleget, de ugyanezzel a céllal 
indult neki a tornának a négyszeres 
győztes Sipos FC is. Végül mindkét 
gárda elbukott az elődöntőben, mint-
ha átok ült volna a kétszeres győz-
teseken.

A kupát végül a Bobo FC kaparin-
totta meg a Bau Product és a Sipos FC 
előtt. Különdíjak: legjobb játékos: Pap 
Roland (Bobo FC); legjobb kapus: 

Kovács Tamás (Bobo FC); gólkirály: 
Simon József (Sipos FC).

XXIII. BENGA KUPA – Garai 
Ferenc Emléktorna

A Köhler Bau nyerte a Bengát, a 
Mafa-Therm és a Gumibolt a továb-
bi győztesek

Az ünnepek között immár XXIII. 
alkalommal rendezték meg a Bony-
hád Városi Sportcsarnokban a Garai 
Ferenc Emlékére kiírt Benga Kupát. 
A nagy hagyományokkal rendelkező 
tornán 13 profi, 10 amatőr és 7 öreg-
fiúk csapat vett részt. 

Profi torna:
A profiknál a torna történetének 

egyik, ha nem legerősebb mezőnye 
gyűlt össze, szinte megjósolhatatlan 
volt a végső győztes kiléte. A záróna-
pon rendezett profi döntőkre ismét 
kicsinek bizonyult a bonyhádi csar-

nok, fergeteges hangulat és a végsőkig 
kiélezett mérkőzések jellemezték a 
torna csúcspontját. Bornzérmes: a 
Titkos Hely csapata lett, a döntőben 
a Köhler Bau 4-0-ra verte a Bobo 
FC csapatát. Gól: Frank R. (2), Biri-
nyi, Dávid. Legjobb játékos: Biliczki 
Róbert (Titkos Hely); legjobb kapus: 
Sikur Lajos (Köhler Bau); gólkirály: 
Pap Roland (Bobo FC).

Amatőr torna:
Bronzmeccsen nyert a Bonyhád 

U18, a döntőben Mafa Therm 2-1-re 
nyert az A’la Cool ellen, aranygóllal. 
Gól: Kiesz R., Máté B. ill. Rafai M. 
Legjobb játékos: Rafai Márk (A’la 
Cool), legjobb kapus: Dobra Richárd 
(Mafa-Therm), gólkirály: Máté Balázs 
(Mafa-Therm) 11 góllal.

Öregfiúk torna:
A bronzmeccsen nyert a Mafa 

Therm, a döntőben a Gumibolt csa-
pata 10-1-re ütötte ki a Ferplast csa-
patát. Gól: Székely (3), Sándor (3), 
Daradics (2), Krum, Győrfi, Amb-
rus. Legjobb játékos: Pfeifer Zoltán 
(Benga All Stars); legjobb kapus: 
Palkó József (Gumibolt); gólkirály: 
Máté Balázs (Mafa-Therm) 10 góllal.

XVII. Barátság Kupa – Losonci 
István Emléktorna

Meglepetéseket hozott az idei Ba-
rátság Kupa

Tizenhetedszer rendeztek terem-
labdarúgó tornát a nagyszerű sport-
ember, Losonci István emlékére a 
Bonyhád Városi Sportcsarnokban. A 
mezőnyben ott volt a címvédő Bobo 

FC, a kétszeres győztes Sipos FC és 
a friss Benga-bajnok Köhler Bau is, 
végül azonban nem ők, hanem az 
igen szép teremfocit bemutató Bau 
Product nyerte az amúgy is sok meg-
lepetést hozó emléktornát a W-Ablak 
és a Bomba FC előtt. A bronzmeccset 
a Bomba FC nyerte, a döntőben pe-
dig a Bau Product 5-4-re győzte le a 
W-Ablak csapatát. 

Legjobb játékos: Szatmári Lóránd 
(Bau-Product); legjobb kapus: Dobra 
Richárd (W-Ablak); gólkirály: Pap 
Roland (Bobo FC), Havasi Dániel 
(W-Ablak).

XI. Kocsmáros Kupa
A Bonyhád Panzió a torna új 
bajnoka

Nagy csatákat és váratlan eredmé-
nyeket hozott a vendéglátó egységek 
csapatai részére kiírt hagyományos 
Kocsmáros Kupa, melyet a bonyhádi 
fiatalok alkotta Bonyhád Panzió nyert 
meg, egy mányoki, egy bonyhádi és 
egy kisdorogi egység előtt. A bronz-
meccset a Kedves Presszó csapata 
nyerte, a döntőben a Bonyhád Panzió 
1-0-ra győzte le a Viktória Söröző 
Nagymányok csapatát. 

Gólkirály: Rafai Márk (Börzsöny 
Kocsma) 10 góllal; legjobb kapus: 
Preininger Attila (Bonyhád Panzió); 
legjobb játékos: Barabás Ákos (Vik-
tória Söröző); legjobb kocsmáros: 
Pálinkás Norbert (Padlás Drink). 
Drink Man: Kishonti Dávid és a 
Kedves Presszó. Drink Team: Vik-
tória Söröző.

Bölcsföldi Zoltán



- A mai beszélgetésünk apropója, 
hogy Forrai Sándor (1913-2007) ro-
vásírás kutató posztumusz Magyar 
Örökség díjat kap. Az ünnepségre 
2013. március 23-án kerül sor a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Dísz-
termében. A Forrai Sándor Rovásíró 
Kör tagjaként, hogyan értékeled ezt a 
kitüntetést?

- Mint rovásírást művelő embert, és 
mint a Forrai Sándor Rovásíró Kör 
tagját, nagy örömmel tölt el, hogy 
szervezetünk névadója ilyen magas 
rangú elismerésben részesül, hiszen 
ezzel a kitüntetéssel a kutató és ér-
tékmentő tevékenységét ismerik el 
országosan, s ezzel a székely - ma-
gyar rovásírás ügyére is kiemeltebb 
figyelem jut. 

- Melyek azok a legfontosabb, rovás-
írással kapcsolatos kutatási eredmé-
nyek, megállapítások, melyek Forrai 
Sándor nevéhez kötődnek?

- Forrai Sándor saját kutatást vég-
zett ebben a témában, felkutatta a 
rovásírásos emlékeket: tatárlakai ko-
rong, nagyszentmiklósi lelet, énlakai 
unitárius templom feliratai, rovás 
botnaptár  stb., összevetette a kü-
lönböző történelmi írásokat (sumer, 
egyiptomi, mínoszi, kínai). Kutatási 
eredményeit Az ősi magyar rovásírás 
az ókortól napjainkig című könyvé-
ben megtalálhatjuk. Friedrich Klára 
és Szakács Gábor rovásírás oktatók és 
kutatók foglalták össze Forrai Sándor 
tudományos megállapításait:

1. A rovásírás a magyar nyelvvel 
együtt fejlődött, mert nyelvünk min-
den hangjára van benne jel. A magyar 
nyelvet latin betűs írással jegyezni 
csak nagy torzítás árán vagy egyálta-

lán nem volt lehetséges, hiszen a ma-
gyar nyelv 13 hangjára – ty, gy, ny, ly, 
sz, zs, cs, k, j, á, é, ö, ü - a latin nagyon 
sokáig nem tudott jelet biztosítani.

2. Ősi írásunk is része annak az írás-
rendszernek, amely a mezopotámiai 
sumer és az egyiptomi képírásból 
fejlődött. De kapcsolatot talált az 
ókrétai, mínoszi szótagírással és a 
négyezer évvel ezelőtti kínai írással is.

3. Az erdélyi Torma Zsófia, az első, 
terepen dolgozó, ásató régésznő ku-
tatási eredményei, nézetei alapján 
meggyőződéssel vallotta, hogy a ma-
gyarság kárpát-medencei jelenléte 
jóval korábbi, mint ahogyan azt a hi-
vatalos tudományos álláspont vallja.

- Mi volt a legfőbb célja a kutatónak?
- A legfontosabb célja az volt, hogy 

megismertesse a magyarsággal mű-
veltségének ezen elfeledett részét, s 
hogy minél többen megtanulják és 
használják. Ennek érdekében vándor-
kiállítást állított össze, tankönyvet írt, 
tudományos kapcsolatainak köszön-
hetően az 1973-ban, Tokióban megje-
lent japán-magyar szótár 15. oldalára 
rovásírással került be a Himnusz.

- Mennyiben viszi tovább ezt a célt, 
feladatot a Forrai Sándor Rovásíró 
Kör?

- Teljes mértékben, szervezetünk az 
ő szellemiségében folytatja küldetését. 
Talán ma már tágabb lehetőségük 
van azoknak, akik kutatnak vagy 
tanítanak és nagyobb a társadalmi 
elfogadottságuk is, mint Forrai Sán-
dor idején.

- Hogyan látod a rovásírás jelenét 
és jövőjét?

- A Forrai Sándor Rovásíró Kör 12 
alkalommal rendezett Kárpát-me-
dencei versenyt, melyek legnagyobb 
eredménye az volt, hogy sikerült 
megmozdítani a határon túli és az 
anyaországi fiatalokat. A rovásírás 
jövőjét illetően Fadrusz János szavait 
idézem:

„Látom, jönnek az idők, amikor 
iskoláinkban tanítani fogják gyer-
mekeinket őseink betűrendszerére… 
Az idegen látja őseink legsajátosabb 
kezeírását. És minden magyar büsz-
kén, fönndobogó szívvel fogja az ide-
gennek mutatni a rovott felírást és 
magyarázni, hogy őseink évezrede-
ken át ezekkel a betűkkel írtak! És 
ez a miénk volt, mi fönntartottuk 

és fönntartjuk immár mindörökre a 
magunkénak, magyarnak…” A rovás-
írás jövője szempontjából ez lenne a 
legfontosabb, hogy az iskolákban is 
tanulhassák a gyerekek. 

- Ma még nincs egységes Unicode 
rovásírás-készlet, hogyan lehet ezt a 
gyakorlatban kiküszöbölni?

- Az AbiWord szövegszerkesztő 
ingyenesen letölthető Windowshoz 
és Linuxhoz is. Miután telepítettük a 
rovásfontokat, a menü sorból ki kell 
választani a formázás – szövegirány 
– bekezdés jobbról balra és szöveg 
jobbról balra menüpontot. Azután 
már csak ki kell választani a megfelelő 
betűtípust, és már lehet is írni. 

- Milyen tevékenységet folytattál ed-
dig a rovásíró körben?

- Először meséket, verseket írtam át 
rovásírással, később tanmeséket, hogy 
minél többen gyakorolhassák az olva-
sást. A későbbiekben felkértek, hogy 
a versenyfeladatok elkészítésében is 
vegyek részt, sőt az értékelőbizottság 
munkáját is erősítettem több alka-
lommal. Rendszeresen készítek olva-
sógyakorlatokat a „Honlevél” újságba.

- Mi volt a legnagyobb élményed a 
rovásírással kapcsolatban?

- A Patakfalvi Biblia felfedezése. 
Az Unitárius Élet című lapban jelent 
meg egy híradás az énlakai Patakfalvi 
Samu családi Bibliájáról, amelyben 
bemutatásra került két rovásírásos 
oldal is. Erre hívtam fel a figyelmet 
és több rováskutató együttműködé-
sével készült el a fordítás. A Bibliát 
1776-ban magasnyomásos eljárással 
készítették, melynek két, lúdtollal írt 
rovásos bejegyzése a kutatási ered-
mények szerint 1776-1785 között 
keletkezhetett, s a „fiúleányság” in-
tézményéről, a székely örökösödési 
törvényről szól, melyet az írója „szé-
kelyföldi constitúció”-nak nevezett. 
Míg Magyarországon a fiúörökös 
nélkül elhalt nemes birtoka a ko-
ronát illette, és csak a király tehette 
örökössé a leány utódot, addig a Szé-
kelyföldön maga a székely jog tette 
örökössé a leányt, az ilyen örököst 
nevezték fiúleánynak.

„A székelyföldi jószág a konstitú-
ció szerint valameddig fijok vagynak, 
leányt nem illet. Ha egy embernek 
apja holta után két férfiú gyermeke 
marad s az ediknek tsak fija, a má-

siknak tsak leánya lesz, a leány olyan 
örökös a maga apjaiban mint a fiú a 
maga apjáéban. Ha pedig 2 leánya 
van, fija nintsen, a két leány megosztja 
a jószágot. A kisebbik a lakóhelyben 
választhat. Ha a nagyobbik hasonlót 
nem tudna, akkor a lakóhelyet kétfe-
lé osztják. Már ha ezen két leányok 
edgyiknek fia és leánya is lesz a fiú 
egyedül fogja jószágot bírni a leányt 
kiházasítván.” (A szöveg megfejtői: 
Tisza András és Rumi Tamás)

- Köszönöm szépen, hogy időt sza-
kítottál a beszélgetésre. Még sok ha-
sonló rovásírásos élményt kívánok 
számodra!

- Köszönöm szépen. Az érdeklő-
dők a Forrai Sándor Rovásíró Kör 
honlapján – a www.rovasirasforrai.
hu – találnak bővebb információt a 
székely-magyar rovásírásról.

ircsi.szarvas
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Forrai Sándor (1913-2007)



    

Nap Névnap
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�)���� Hugó, Katul

2. kedd Áron, Ond

3. szerda Buda, Richárd

4. csütörtök Izidor, Pós

5. péntek Vince

6. szombat Vilmos, Bíborka

7. vasárnap Herman

�
�)���� Dénes

9. kedd Erhard, Dusán

10. szerda Zsolt

11. csütörtök Leó, Glória

12. péntek Gyula

13. szombat *#!(�+;<�==�

14. vasárnap Tibor, Tas

��
�)���� Anasztázia, Tas

16. kedd Csongor, Joakim

17. szerda Rudolf, Bíborka

18. csütörtök Andrea, Ilma

19. péntek Emma, Kocsárd

20. szombat Tivadar, Apor

21. vasárnap Konrád, Ekese

��
�)���� Csilla, Noémi

23. kedd Béla

24. szerda György

25. csütörtök Márk

26. péntek Ervin, Csobánka

27. szombat Mariann, Zita

28. vasárnap Valéria, Nimród

��
�)���� Péter, Énee

30. kedd Katalin, Kitti

p y gy

ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9; Lk 24,13-35

ApCsel 3,11-26; Zs 8; Lk 24,35-48

ApCsel 4,1-12; Zs 117; Jn 21,1-14

ApCsel 4,13-21; Zs 117; Mk 16,9-15

ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; Mt 28,8-15

Nevezetes esemény, ünnep Igenaptár

ApCsel 2,36-41; Zs 32, Jn 20,11-18

ApCsel 5,27-33; Zs 33; Jn 3,31-36

ApCsel 5,34-42; Zs 26; Jn 6,1-15

ApCsel 6,1-7; Zs 32; Jn 6,16-21

Zs 29; Jel 5,11-14, Jn 21,1-19

ApCsel 5,12-16; Zs 117; Jel 1,9-13

Iz 7,10-14; Zs 39; Lk 1,26-38

ApCsel 4,32-37; Zs 92; Jn 3,7-15

ApCsel 5,17-26; Zs 33; Jn 3,16-21

ApCsel 9,31-42; Zs 115, Jn 6,60-69

Zs 99; Jel 7,9 14b-17, Jn 10,27-30

ApCsel 14,21-27; Zs 144,8-13, Jel 21,1-5a

ApCsel 6,8-15, Zs 118,23-30; Jn 6,22-29

ApCsel 7,51-8,1a; Zs 30; Jn 6,30-35

ApCsel 8,1-8; Zs 65; Jn 6,35-40

ApCsel 8,26-40, Zs 65; Jn 6, 44-51

Az emberszeretet és a romák világnapja

ApCsel 13,26-33; Zs 2; Jn 14,1-6

ApCsel 13,44-45; Zs 97, Jn 14,7-14

1Jn 1,5-2,2; Zs 102; Mt 11,25-30

ApCsel 11,1-18, Zs 41-42; Jn 10,1-10

ApCsel 11,19-26; Zs 86, Jn 10,22-30

ApCsel 12,24-13,5a; Zs 66; Jn 12,44-50

1Pét 5,5b-14; Zs 88,2-17; Mk 16,16-20

ApCsel 9,1-20, Zs 116; Jn 6,52-59

Nemzeti rákellenes nap

József Attila (1905) és Márai Sándor (1900) 
születésnapja; A magyar költészet napja;

A muhi csata emléknapja (1241)              
Q��U')!W��$�X!YW!

ApCsel 14, 19-28; Zs 144; Jn 14,27-31a

Húsvét
H. Ch. Andersen születésnapja; A 
gyermekkönyvek nemzetközi napja

Egészségügyi világnap

Örkény István születénapja (1912)

Ybl Miklós születésnapja (1814)

Szent Márk evangélista napja

\�]����^���]U�]=����X!Y_������������������
Németh László születésnapja (1901)

Zsolnay Vilmos születésnapja (1828)

Tessedik Sámuel születésnapja (1742)

Tóth Árpád születésnapja (1886)

A méhek napja Magyarországon

`	)$��qw	=!�x����{��$�|�'^$��}$~]!��X#~'�
(1784) születésnapja

A szellemi tulajdon világnapja

Q�<!�<�������	�w��<�=%X!YW!

A testvérvárosok világnapja

Sienai Szent Katalin napja

A Föld világnapja;                         
Az ápolók napja Magyarországon

Q��^Xw<�X!YW!���Q�$��'����W~%~��X!YW!

Szent György napja

„Úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, 
aki benne hisz, el ne vesszen, hanem 
örökké éljen.” (Jn. 3, 16)

„A földön járó, halála előtt álló Jé-
zus egyetlen liturgikus cselekményre 
adott kifejezett parancsot „ezt csele-
kedjétek”. Ez a parancs az Ő egész 
Húsvétját magába foglalja. Földi élete 
utolsó évének Húsvétján felajánlotta 
magát az emberiségért az Atyának az 
örök Lélek által. A feltámadás egy új 
emberiség kezdete. Ha ez vele meg-
történhetett, akkor velem is megtör-
ténhet. Tehát Jézus feltámadása nem 
a Názáreti Jézus magánesete, hanem 
vele a holtak feltámadása kezdődött 
meg. Ezért Ő az „elsőszülött a holtak 
közül” (Kol. 1, 18).

Úgy gondolom, hogy a húsvéti 
misztérium ünneplése hitünk leg-
belső magja. Egyedül és kizárólago-
san ezt a misztériumot, pontosabban 
ezeket a misztériumokat ünnepeljük 
minden vasárnap is, minden ünnepen 
és minden hétköznapon. Természete-
sen ez nem azt jelenti, hogy minden 
hétköznapi misén égjen a húsvéti 
gyertya évközi időben is, vagy húsvéti 
énekkel tegyük egyhangúvá és szín-
telenné a liturgikus év napjait. Ezek 
újkeletű liturgikus giccsek lennének. 
Jézus Krisztus Húsvétja Isten minden 
irántunk tett csodáinak összessége, 
egyben az ember istentiszteletének 
tökéletes megvalósulása és az emberi 
lét értelmének teljes megváltoztatása.

(fr. Dr. Barsi Balázs O.F.M. - dr. 
Gál Ferenc: Hozsannától Allelujáig 

– Bevezetés a Nagyhét misztériuma-
iba. Márton Áron Kiadó, Bp. 1992. 

17. oldal)

Tibor napján, ha a varjú nem látszik ki a vetésből, jó termésre számíthatunk.
Ha Tibor napján virágos a cseresznyefa , virágos lesz a szőlő is.
Ha Szent György napja előtt megszólalnak a békák, sokáig hallgatnak azután,    
ám ha Szent György napjától brekeg, közeleg a meleg.
Szent Györgykor, ha dörren, lesz termés bőven.
A Szent György havi eső kergeti a fagyot, esős májust jósol.
Szent György napja után már kalapáccsal sem lehet visszaverni a füvet.
Ha a fecske fészket rak már áprilisban, búzával telik a hombár.
Ha áprilisban dörög, musttal telik majd a csöbör.
Szent Márkkor, ha a fülemüle megszólal, jó tavasz lesz, ha hallgat, változé-
kony idő.

Keresse fel megújult honlapunkat, 
ahol még több völgységi hírt 

olvashat: 



REJTVÉNYPÁLYÁZAT 
A KORALL AJÁNDÉKSZIGET 

TÁMOGATÁSÁVAL

Februári rejtvényünk megfejtése:
„Jót tenne Önnek egy kis környezetváltozás.”

A képen a nyertes, Krámerné Gyékényesi Zsuzsanna bonyhádi 
lakos (a kép jobb oldalán) veszi át a nyereményt Korvin Margittól, a 

KORALL AJÁNDÉKSZIGETBEN (Bonyhád, Perczel u. 3.)
Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését

2013. április 12-ig, levelezőlapon kérjük postára adni.
Ne felejtsék megadni telefonos elérhetőségüket is!

Szeretné egy rövid interjúban ingyenesen bemutatni 
vállalkozását?

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

Szívesen várjuk a hírlevél terjesztésével kapcsolatos észrevételeit.


