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Életfát avattak Izményben

Idén augusztus 24-én első alka-
lommal rendezték meg Izményben 
a falunapot, ami nagy sikernek és sok 
látogatónak örvendett. A szervezők 
heteket készültek az eseményre, a 
programtervet már jó előre össze-
állították, majd a konferáló szöveg 
is elkészült. 

A rendezvény napján a munka és a 
készülődés már kora reggel elkezdő-
dött. Az első feladatok közé a pakolás, 
és a pörkölt alapanyagainak, valamint 
a köret előkészítése tartozott. Ebben 
igazán jól jött a sok dolgos kéz és 
segítség, akik kora reggeltől segéd-
keztek, de a másnapi elpakolásban 
is részt vettek. 

A programok Kelemen Ferenc pol-
gármester köszöntőjével indultak, 
majd a látogatók lassan megérkeztek, 
és nem sokkal ezután a fellépők már 
a nézőkkel megtelt sátorban szerepel-
hettek. A délutáni kulturális műsor-
ban szerepelt mesemondás, néptánc, 
ének, valamint hip-hop és show tánc 
is. A színes programok után az Életfa 
felszentelése következett, majd a dísz-
polgári oklevelek, illetve az elismerő 
oklevelek átadása. Az időjárás sajnos 
nem kedvezett a falunapnak, mert a 
borongós reggel, esős délutánba tor-
kollott, de szerencsére azért később 

Új igazgató a bonyhádi gimnázium élén

A szeptember 1-jei istentisztelettel 
egybekötött tanévnyitó ünnepségen 
iktatta be Szabó Vilmos Béla, a Tolna-
Baranyai Evangélikus Egyházmegye 
esperese Andorka Gábort, aki Ónodi 
Szabolcsot követi az igazgatói szék-
ben. A júniusban búcsúztatott igaz-
gató 47 éves tanári pályája utolsó 14 
évében vezette az intézményt.

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evan-
gélikus Gimnázium és Kollégium új 
igazgatója a Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolán előbb könyvtár-történelem 

szakon, majd politológia szakon dip-
lomázott. 

A Debreceni Református Hittu-
dományi Egyetemen vallástanár, a 
Szegedi Tudományegyetemen törté-
nész, a Budapesti Műszaki Egyetemen 
közoktatás-vezetői képesítést szerzett. 
Nős, felesége orvos, négy gyermekük 
született.

A vasárnapi ünnepségen Potápi Ár-
pád János polgármester is köszöntötte 
egykori alma materének új vezetőjét.

Varga Zsófia

Pályaátadóval egybekötött tanévnyitó
Augusztus 30-án tartották a Széche-

nyi István és a Vörösmarty Mihály 
Általános Iskolákban a tanévnyitó 
ünnepséget. A tanévkezdésre a TIOP-
1.2.3-11/1-2012 pályázat keretében 
mindkét intézmény könyvtárában 
közel 4,5 millió forint értékben fej-
lesztették az informatikai rendszert.

A Széchenyi iskola udvara futópá-
lyával is gazdagodott. Filóné Ferencz 
Ibolya, Bonyhád alpolgármestere be-
szédében elmondta, nagyon örül an-
nak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 
- amikor a felújított tanuszodát adták 

át - idén ismét avatóval ünnepséggel 
indul a tanév. A megvalósításban 
nagy szerepet vállalt az Önkormány-
zat és annak Műszaki osztálya, Ónodi 
Szabolcs képviselő, a Bonycom Kft., 
a pedagógusok és a szülők. A sport-
udvar ez évben labdafogó hálóval, 
új járdával és az eszközök tárolására 
alkalmas faházzal bővül még.

Az átadót követően sportbemutatók 
és különböző programok zajlottak 
a rendhagyó tanévnyitó ünnepség 
keretein belül.

Varga Zsófia

Szüret Bátaapátiban
2013. szeptember 14-én rendezték 

meg a hagyományos szüreti ünnep-
séget Bátaapátiban. A kisbíró hirdet-
ményét követően indult a felvonulás 
az Apponyi kúriához, ahol kikérték 
a bírót, majd az ünneplők a tájház-
hoz vonultak, ahol a bíró kikérte a 
bírónét. A falu központjában bemuta-
tott táncot követően a kulturális prog-
ram a közösségi házban folytatódott. 
A felvonuláson és a színpadon egy 
cseh vendégcsoport is bemutatkozott. 
A késő délutáni programban Wolf 
Kati is énekelt. Az este bállal zárult.

A rendezvény fő szervezője a fenn-
állásának 15. évfordulóját ünneplő 
Aranyfácán Néptánc Egyesület volt. 
1998 szeptemberében 12 ifjú táncos 
kezdte feleleveníteni a szüret hagyo-
mányát a településen. Az elmúlt más-
fél évtized kitartó munkája számos 
fellépést eredményezett helyi és vidé-
ki rendezvényeken. Az eredmények 
köszönhetőek Farkas Tibor művészeti 
vezetőnek, a tánccsoport lelkiisme-
retes tagjainak és a szülők támogató 
segítségének egyaránt.

Metzné Darabos Orsolya

Folytatás a 2. oldalon



kisütött egy kicsit a nap, így a kultu-
rális programok tovább folytatódtak a 
külön erre a napra felállított sátorban. 
A késő délutáni repertoárban szintén 
megtalálható volt a mesemondás, és 
a tánc. A három meghívott néptánc-
csoport hatalmas finálét csapott a 
színpadon, amit a közönség lelkes 
tapssal köszönt meg. Az elfáradt, és 
alaposan megizzadt fellépőket pör-
költ várta a sátor mögött, mellé pedig 
krumpli, köretnek. Hajnalig mulatott 
a falu apraja és nagyja a bálon, ami 
véleményem szerint méltó lezárása 
volt az első izményi falunapnak. 

Bálint Edit
Bonyhádi Petőfi Sándor 

Evangélikus Gimnázium, 
12.b osztály

Folytatás az 1. oldalról

Június 15-én 19 megyei útügyi biz-
tost nevezett ki a hatékonyabb, gyor-
sabb és a lakossági igényeket szem 
előtt tartó útfelújítások érdekében 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. 
A koordinátorok megbízatása 2013. 
december 14-ig szól, munkájukat 
díjazás nélkül végzik. Tolna megye 
útügyi miniszteri biztosává Potápi 
Árpád Jánost nevezték ki. Az ország-
gyűlési képviselő augusztus 26-án 
tartott sajtótájékoztatót Szekszárdon, 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna 
megyei igazgatóságán. Tájékoztatása 
szerint a kormány 33 milliárd forint 
plusz forrást biztosít a hazai úthá-
lózatok korszerűsítésére. A pénzt a 
Közlekedési Operatív Programból 
(KÖZOP) csoportosítanák át, még az 
idén. Rimai Rudolf, a Magyar Közút 
megyei igazgatója elmondta, hogy a 

KÖZOP-forrásból megvalósuló pro-
jektre készítettek egy javaslatot, mely 
bővebb intézkedési programot jelent 
és a későbbi egyeztetéseket követően 
derül ki, hogy mi valósítható meg a 
tervekből. 

A Közút megyei igazgatója hozzá-
tette, az előzetes instrukciók szerint 
az összeget – amely egyelőre nem 
tudni, hogy mennyi lesz a megyére 
vetítve – az 1, 2 és 3 számjegyű fő-
utak burkolatjavítására, felújítására 
lehet majd fordítani. A Tolna megyei 
igazgatóság összeállításában a 6-os 
főút Szekszárd-Bonyhád megyeha-
tár közötti szakaszának aszfaltozása, 
illetve a 61, a 63 és a 65-ös út azon 
részeinek rekonstrukciója szerepel, 
amely szakaszokon a legindokoltabb 
a beavatkozás.

Varga Zsófia

Képadományozó 
ünnepség  
Kakasdon

Bíró Sándor képzőművész és felesé-
ge közös elhatározással 28 darab ké-
pet adományozott Kakasd községnek.  
Az alkotások a Községi Könyvtárban, 
a Faluház folyosóján és a Német Ön-
kormányzat nagytermében kerültek 
elhelyezésre. Bányai Károly polgár-
mester méltatta a művész eddigi 
munkásságát, méltán nevezte Bíró 
Sándort Kakasd festőjének. A képeket 
befogadók is köszönetüket fejezték ki 
az adományozó házaspárnak, hangsú-
lyozva, hogy lakóhelyünk gazdagabb 
lett ezekkel az értékes képzőművészeti 
alkotásokkal. 

Krász Ernőné könyvtáros

Németországból 
kapott adományt a 
kórház

A Bonyhádi Kórház és Rendelőin-
tézet jelentős adományokat kapott 
Németországból két helyről, ez al-
kalomból tartottak sajtótájékoztatót 
a kórház Kupola termében.

Egyrészt Gradwohl Orsolya, jelen-
leg Németországban élő, volt bony-
hádi lakos és a férje segítségével és 
közreműködésével, a Bonyhádi Né-
met Önkormányzat révén jutottak 
adományok Bonyhádra, másrészt a 
bonyhádi Római Katolikus Plébá-
nián szolgálatot teljesítő Páter Illés 
Albert jezsuita szerzetes ismeretsége 
és segítsége révén, Josef Pfisterer, egy 
németországi imacsoport vezetője 
segítsége által kapott adományokat 
a kórház.

A bonyhádi Önkormányzat a szál-
lításban vállalt segítséget – mondta el 
Filóné Ferencz Ibolya alpolgármester, 
emellett kiemelte, hogy bár tavaly 
május óta már nem önkormányzati, 
hanem állami fenntartású a kórház, 
továbbra is fontos számukra, hogy a 
lehető legjobb ellátást kapják a be-
tegek.

A kapott tárgyak között szerepel 
kórházi ágy, ágynemű, betegemelő, 
gurulós kocsi, szoba WC és még szá-
mos dolog, ami segíti a betegek életét 
és a dolgozók munkáját.

Varga Zsófia

Szent István Napok 
Tardoskedden

Idén 15. alkalommal rendezték 
meg Bonyhád felvidéki testvértele-
pülésén, Tardoskedden a Szent István 
Napokat. A hivatalos programokon 
városunkat Potápi Árpád János pol-
gármester, Filóné Ferencz Ibolya 
alpolgármester és Filczinger Ágnes 
titkársági osztályvezető képviselte.

Az ünnepi Képviselő-testületi ülé-
sen sor került a Tardoskedd község 
által alapított díjak átadására. Ezt 
követően a község főterét díszítő 
Szent István szobornál koszorúzási 
ünnepséget tartottak. Bonyhád vá-
ros nevében az emlékezés virágait a 
polgármester úr és az alpolgármester 
asszony helyezte el az emlékműnél.

Aki ellátogatott augusztus 26-ig 
Tardokeddre, szabadtéri főzőver-
senyen, kézműves vásáron, bajnoki 
és barátságos futballmérkőzéseken, 
hagyományos búcsúi mulatságon és 
egyéb színes kísérő programokon 
vehetett részt. A rendezvény Szent 
István napi tűzijátékkal zárult.

Varga Zsófia

Társulási tanácsülések Bonyhádon
A Völgységi Önkormányzatok Tár-

sulása (VÖT) 2013. augusztus 29-én 
tartotta az idei év ötödik tanácsülését 
a bonyhádi Városháza dísztermében. 
A megjelent 17 település képviselője 
egyhangúan elfogadta a 2013. év első 
féléves költségvetési beszámolóját. 
A VÖT az idei évben is támogatta 
a völgységi települések civil rendez-
vényeit. Az erre a célra elkülönített 2 
millió forintos pályázati keretből 17 
település 29 civil szervezete kapott tá-
mogatást közösségi rendezvényekre.

2013. július 1-jétől - a jogszabá-
lyi feltételeknek megfelelően - jogi 
személyiséggel rendelkező társulás-

sá alakult a korábbi Szociális Alap-
szolgáltatási Központként működő 
Gondozási Központ. A társulást 
fenntartó 21 település közül 17 ön-
kormányzat képviselője 2013. au-
gusztus 29-én egyhangúan fogadta 
el az intézményfenntartó társulás 
2013. évi költségvetését. A társulás 
által ellátott feladatok: idősek nap-
pali intézményi ellátása, támogató 
szolgálat, gyermekjóléti és családse-
gítő szolgáltatás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, étkeztetés, falu-és 
tanyagondnoki szolgáltatás.

szirenke



    

Bukovinai találkozások Bonyhádon

A „Bukovinai Találkozások” Nem-
zetközi Folklórfesztivált 24. alkalom-
mal rendezték meg idén. Bonyhá-
don 16. alkalommal gyűltek össze 
az augusztus 3-i hétvégén a külföldi 
és hazai hagyományőrző csoportok.

Augusztus 2-án, pénteken Petrás 
Mária iparművész kiállításának 
megnyitásával és sajtótájékoztatóval 
kezdődött a program, melyet a Mu-
zsikás Együttes koncertje követett. A 
fesztivált Csibi Krisztina, a Bukovinai 
Székelyek Országos Szövetségének 
elnöke és Zbigniew Kowalski főszer-

vező nyitotta meg; az eseményen jelen 
volt Filóné Ferencz Ibolya alpolgár-
mester.

Szombaton délután a külföldi és ha-
zai együttesek léptek fel a művelődési 
központ szabadtéri színpadán, előtte 
a könyvtártól induló utcai felvonulá-
son és menettáncon vettek részt. A 
műsort táncház zárta. A fesztiválon 
10 külföldi és 23 hazai együttes lé-
pett fel, Madéfalváról először érkezett 
tánccsoport. A fesztivál ideje alatt a 
szervezők gyűjtést szerveztek a Ma-
défalvi veszedelem 250. évfordulója 
alkalmából építendő Siculidicium 
kápolnára. 

A „Bukovinai Találkozásokon” idén 
is találkozhattak az érdeklődők: az 
„Örökség” sátorban különböző kul-
turális programok zajlottak és a „Szé-
kely konyha” sátorban hagyományos 
székely ételek kóstolója volt.

Vasárnap a szokásoknak megfelelő-
en, a „Szomszédolás” keretében a kül-
földi csoportok a környező falvakban, 
Cikón, Garán, Kétyen, Kisdorogon, 
Sombereken és Tevelen adtak műsort.

Varga Zsófia

Falunap Grábócon
Idén második alkalommal, augusz-

tus utolsó napján rendezték meg a 
Grábóci Falunapot. Takács László 
polgármesteri köszöntőjében össze-
gezte pozitív tapasztalatait, Potápi 
Árpád János országgyűlési képviselő 
a fejlődésről, haladásról beszélt. Ezt 
követően a Keyboard Music Color 
Band tagjai a régi idők és napjaink 
slágereivel kedveskedtek a jelenlé-

vőknek. A programot Hauszer Beáta 
énekes műsorral tisztelte meg, majd 
az estét egy vadpörkölttel, és bállal 
zárták. Sor került az új önkormány-
zati díj, a „Tiszta, rendezett, virágos 
porta” átadására is. Az összetartásnak 
köszönhetően a rendezvényt minden-
ki magáénak érezhette, így a nap jó 
hangulatban telt.

Erős Beáta

Szakmai fórummal kezdődött a XIII. 
Tarka Marhafesztivál

A XVII. Bonyhádi Állategészség-
ügyi és Állattenyésztési Tanácskozás 
országos agrárfórumot 13. alkalom-
mal rendezték meg a Tarka Mar-
hafesztivál programjainak keretén 
belül. A tanácskozáson részt vett 
dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért 
felelős helyettes államtitkár, Papp 
Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara szakmai főigazgató-helyet-
tese és dr. Pleva György, a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsá-
gi Igazgatóság igazgatója, valamint 
dr. Füller Imre, a Magyartarka Te-
nyésztők Egyesületének ügyvezető 
igazgatója és Potápi Árpád János, 
Bonyhád Város polgármestere. A ren-
dezvényen szó esett többek között az 
állattenyésztés fejlesztésével kapcso-

latos kormányzati elképzelésekről, 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
terveiről és az aflatoxin veszélyről a 
szarvasmarha-tenyésztésben.

A szokásokhoz híven a fórum után 
sült ökröt tálaltak fel a vendégeknek 
és az érdeklődőknek. A művelődési 
központban kiállítás nyílt a XI. Tar-
ka fotópályázat képeiből. Augusztus 
második péntekjén és szombatján 
különböző műsorokkal és fellépők-
kel várták a fesztiválra látogatókat 
a szervezők. 

A gyerekek ügyességi és fejlesztő 
játékokkal szórakozhattak. Szomba-
ton zajlott a főzőverseny. Mindkét 
este utcabál zárta a napot, szombaton 
tűzijátékot is láthattak a nézők.

Varga Zsófia

Tartalmas volt a program a testnevelőknek rendezett tanácskozáson
A Tolna Megyei Testnevelő Taná-

rok Egyesületének tanév-előkészítő 
tanácskozását augusztus 29-én tartot-
ták. A programon az alsó tagozaton 
testnevelést tanító kollégák, általános 
iskolai és középiskolai testnevelők 
vettek részt, őket Andorka Gábor 
igazgató, Scheidler Géza testnevelő 
tanár köszöntötte. A rendezvény ven-
dége volt dr. Simicskó István sportért 
felelős államtitkár, aki nagyon sok 
hasznos és érdekes információval 
szolgált a kormány sportot támogató 
programjairól, emellett a testnevelők 
fontos szerepéről beszélt a Nemzeti 
Sportprogram megvalósításában. 

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangé-

likus Gimnázium Atlétikai Centru-
mában megrendezett tanácskozáson 
az államtitkár úr előadását követően 
több érdekes előadás hangzott el. 
Gerzsei Péter tankerületi igazgató 
előadásának témája volt az állami 
szerepvállalás az iskolai testnevelés-
ben és diáksportban. Földesi Gyula, 
a Tolna Megyei Diáksport Tanács tit-
kára a Diákolimpiai versenyrendszert 
mutatta be a 2013/2014-es tanévet 
tekintve. Dr. Garamvölgyi László 
a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
kommunikációs vezetője előadást 
tartott a sport és a testnevelő tanár 
helye és szerepe az iskolai agresszió 
elkerülésében és a fiatalkorú bűnmeg-

előzésben témában.
Ónodi Szabolcs, a gimnázium nyá-

ron nyugdíjba vonult igazgatója a 
mindennapos testnevelés fontossá-
gáról beszélt. Potápi Árpád János, a 
város polgármestere, országgyűlési 
képviselő is kiemelte, hogy nagyon 
fontos a gyermekkorban elkezdett 
sportolás, illetve megemlítette, hogy 
Bonyhád élen járt a mindennapos 
testnevelés bevezetésében, hiszen az 
országban az első tíz település között 
volt e tekintetben. László-Varga Zsu-
zsanna a Tolna Megyei Kormányhiva-
tal főigazgatója, a gimnázium egykori 
tanulója – és atlétája – köszöntőjében 
elmondta, hogy az alma materben 

kezdett el sportolni és azóta is nagyon 
fontos szerepet tölt be az életében a 
mozgás.

Varga Zsófia



A BONYCOM KFT. HÍREI
A BONYCOM Kft. lomtalanítási akciót hirdet szolgáltatási területén. 

A lomtalanítás menetrendje:

2013. október 7. hétfő: Kakasd
2013. október 8. kedd: Aparhant, Mucsfa, Kisvejke

2013. október 9. szerda: Mórágy, Bátaapáti, Mőcsény, Grábóc
2013. október 10. csütörtök: Kurd, Lengyel, Závod

2013. október 11. péntek: Cikó
2013. október 14. hétfő - október 17. csütörtök: Bonyhád

Bonyhádon a lomok elszállítása a szemétszállítás 
megszokott napján történik!

A társasházaktól október 14-én, 
hétfőn szállítjuk el a lomokat!

Az egyéb feleslegessé vált használati tárgyakat, nagydarabos  
hulladékokat, lomokat a rendszeres hulladékszállítási napokon, 

reggel 6 óráig helyezzék ki a házuk előtti zöldsávra 
(vagy útpadkára). Kérjük, ne helyezzen ki építési törmeléket;

 állati tetemet; zöldhulladékot; veszélyes hulladékot 
(akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres-, 

festékesdoboz, stb.); elektronikai hulladékot 
(TV, hűtőszekrény stb.).

2013. október 18. péntek: zöldhulladék elszállítása Bonyhádon

A zöldhulladékokat, melyek a kertekből származnak 
(max. 5 centiméter átmérőjű és 1 méter hosszú ágak, 

venyige, fű, kaszálék, nyesedék, stb.), kérjük, 
szállítható formában – a zöldhulladék gyűjtésére 

rendszeresített kukában vagy zsákban, ágak kötegelve – kihelyezni 
sszíveskedjenek október 18. (péntek) reggel 6 óráig.

A meghatározott időpont után kihelyezett hulladékok 
elszállítása nem áll módunkban!

Kérjük, a hulladékot úgy helyezzék ki, 
hogy a közlekedést ne akadályozza!

A környezet megóvása érdekében, a hasznosítható hulladékot 
(üveg, papír, műanyagpalack) ne a lomokkal együtt helyezzék ki, 

hanem használják a szelektív hulladékgyűjtő szigeteinket!

Ismét üzemel a Bonyhád Városi Tanuszoda
Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy ismét üzemel a 

Bonyhád Városi Tanuszoda, változatlan nyitvatartási idővel és árakkal. 
Az uszodában úszómedence, szauna és merülő-medence, 

szolárium várja a kikapcsolódni vágyókat.

A tanuszodával kapcsolatos információkról bővebben a 
facebook.com/bonyhaditanuszoda oldalon olvashatnak.

Nyitvatartási idő:
Hétfőtől péntekig 6.00-7.30 és 17.30-22.00

Szombat, vasárnap 9.00-18.00

A Bonyhádi Termálfürdő 2013. szeptember 15-én bezárt.
Várható nyitása 2014. május 1-jén.

FELHÍVÁS
Tisztelt pedagógusok, kedves gyerekek!

Solymár Imre Városi Könyvtár rajz- és fotópályázatot hirdet.

Pályázat címe: ”Fák az év minden szakában”

Pályázni lehet: Rajz: A/4-es méretben bármilyen technikával
Fotó: A/5-ös méret

A pályázók köre: 5-99 éves korig
A pályázatok beküldésének módja:

7150 Bonyhád, Perczel u. 50.

A pályaművek beadási határideje: 2013. október 4.
Kérjük, hogy a munkákon a következő információkat tüntessék fel: 

pályamunka alkotójának neve, kora, 
telefonszáma, e-mail címe, levelezési címe.

Segítséget és információt ad:
Schnell-Nagy Erika

Telefonszám: 74/451-834.
E-mail: erika@bokonyvt.hu

A zsűri által legjobbnak ítélt 25 alkotás jutalomban és ingyenes bonsai 
készítésben részesül Hirth János bonsai készítővel. 
Amennyiben szeretnék visszakapni a pályázatokat, 

felbélyegzett válaszborítékot küldjenek.

Eredményhirdetés: 2013. október 13. Könyves Vasárnap 14 órakor.
Tájékozódni a www.pafi.hu oldalon is lehet, egyéb információk 

könyvtárunk honlapján: a www.bokonyvt.hu címen!

FELHÍVÁS
A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége 

szeretettel várja a hagyományos szövés iránt érdeklődő fiatalokat 
SZÖVŐ SZAKKÖRÉBE.

Oktatók: Lőrincz Aladárné, a Népművészet mestere
Kontár Noémi, Gáspár Simon Antal díjas hagyományőrző.

A szakkör működése: hétfőként, 16-18 óráig.

Kapcsolat:
Székely Ház (Bonyhád, Dózsa György u. 29.) 

74/450-369; info@bukovina.hu
Lőrincz Aladárné: 74/452-883

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



    

Bányász napi megemlékezés Váralján

Bányász napi megemlékezést tartot-
tak ismét Váralján. 1997 óta minden 
év szeptember első vasárnapján ösz-
szegyűlnek a helyi civil szervezetek, 
lakosok, hogy leróják tiszteletüket 
az elhunyt bányászok emléke előtt. 
A már hagyománnyá vált rendezvé-
nyen Simon Sándor a Bányász Klub 

elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, 
majd az egyesületek, önkormányzat 
koszorúzása következett. 

A meghitt hangulathoz hozzájárult 
a Váraljai Hagyományőrző Egyesület 
Dalosköre, illetve a györei Őszirózsa 
énekkar.

Győrfi Andrea

Felújított, szép épületben 
indult a tanév a Liget óvodában

Tanévnyitóval egybekötött ünnep-
ség keretében adták át a felújított Li-
get óvodát szeptember 2-án. A Liget 
óvoda (Bonyhád, Bolyai Farkas u. 
7.) felújításához Bonyhád Város Ön-
kormányzata a Belügyminisztérium 
pályázatán 26.985.000 forint támoga-
tást nyert el, melyhez 6.746.250 forint 

önerőt biztosított.
Meghívásos közbeszerzési pályáza-

ton a Baricz Bt. Bonyhád nyerte el a 
munka elvégzésének lehetőségét. A 
felújítási munkák átadására a vállalt 
határidő előtt (2013. június 30.), 2013. 
június 26-án került sor.

Varga Zsófia

Két bonyhádit jutalmaztak a megyenapi 
ünnepségen

1699. szeptember 1-jén I. Lipót ki-
rály pecséthasználati jogot adomá-
nyozott Tolna vármegyének, amely 
pecsét rajzolata idővel a megye címe-
révé lett. Ezen esemény évfordulójára 
emlékeznek meg 15 éve szeptember 
első napján. 

A Megyenapon idén is ünnepi 
közgyűlést tartott a Tolna Megyei 
Önkormányzat, melynek keretében 
átadták azokat a kitüntetéseket, me-
lyeket a megye társadalmi, tudomá-
nyos, kulturális, művészeti, közok-
tatási, sport- és gazdasági életében 
elért kimagasló érdemek és rangos 
életművek elismerésére alapítottak. A 
kitüntetéseket dr. Puskás Imre, a Tol-
na Megyei Önkormányzat Közgyűlé-
sének elnöke adta át. Az eseményen 
részt vett Németh Lászlóné nemzeti 
fejlesztési miniszter is, aki elsőként 
gratulált a díjazottaknak.

A Babits Mihály-díjat a bonyhádi 

Kovács Ferenc művésztanár, festő-
művész; a Bezerédj István-díjat Dr. 
Muth Lajos, a Tolna Megyei Balassa 
János Kórház főigazgatója; a Sipos 
Márton-díjat Csillag Balázs atléta, a 
Szekszárdi Sportközpont igazgatója; 
a Beszédes József-díjat Hamvas István 
fizikus, az MVM Zrt. Paksi Atomerő-
mű vezérigazgatója kapta idén. Csík 
Jánosné és Fazekas Márton Józsefné, 
a Bonyhádi Közös Önkormányzati 
Hivatal hatósági osztályvezető-he-
lyettese munkáját Tolna megye kiváló 
köztisztviselője elismeréssel jutal-
mazták. Tolna megye kiváló közal-
kalmazottja kitüntetést kapott Babits 
Józsefné intézményvezető, Cserna 
Anna főlevéltáros, Kovács Józsefné 
osztályvezető ápoló és Vámosi János-
né vezető szakács. A Tolna megyei 
németségért nívódíjat Hoós Ernő és 
Keller Antal vehette át.

Varga Zsófia

Színes műsorral várták az érdeklődőket 
a Lengyeli falunapon

Szeptember 7-én nyolcadik alka-
lommal rendezték meg a falunapot 
Lengyelen. A program főzőverseny-
nyel kezdődött, délután kulturális 
műsorok színesítették a napot. A 
délutánt Koller Mártonné Molnár 
Veronika kiállítás-megnyitója és 
könyvbemutatója nyitotta meg. A 
falunapon a legnagyobb sikert a helyi 
Zumbások és a Kaposvári Roxínház 

műsora aratta, de bemutatkozott a 
székely hagyományőrző együttes, a 
györei anyukák, a nagyhajmási tán-
cosok és a szászvári Ifjúsági Egyesü-
let, Kovács Gergő előadóművész és a 
Pacsirták duó műsorát is megcsodál-
hatták az érdeklődők. A rendezvény 
retro discóval zárult. 

Milleiné Kelen Csilla

 www.vot.hu
vot7151@gmail.com

06-20/466-2277

VÖLGYSÉGI  
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TÁRSULÁSA



 

 

AZ ARADI VÉRTANÚK NAPJA 
 
�

2013. október 4-én 
(az évfordulót megel�z� pénteken)  

16.55 órakor 
�
�

FÁKLYÁS STAFÉTAFUTÁS 
(A Perczel Mór Közgazdasági  

Szakközépiskolától  
a Kálvária-dombig  

a bonyhádi diákság közrem�ködésével) 
 

17 órakor 
 

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS A KÁLVÁRIA-DOMBON 
ÉS EMLÉKSZALAGOK ELHELYEZÉSE  

PERCZEL MÓR HONVÉDTÁBORNOK SÍRJÁNÁL 
 

Emlékbeszédet mond: 
Takácsné Vercse Erzsébet 

középiskolai történelemtanár 
 

Közrem�ködnek:  
Ujvári Bors Benedek,  

a Vörösmarty Színjátszó Kör tagja (vers),  
a Városi Zeneiskola népzene tagozatának növendékei  

és a Magyar Nemzet�rség 
 

 

OKTÓBER 23. 
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÜNNEPE 

 
 
 
 

Program: 
 

16 órakor 
Boros Dezs�-díj átadása  

ünnepi testületi ülés keretében a Városházán 
17 órakor 

Ünnepi szentmise a katolikus templomban 
18 órától 

� Fáklyás felvonulás és koszorúzás az  
’56-os emléktáblánál 

a Perczel utcában az Iparos udvarnál  
Ünnepi beszédet mond: 

Potápi Árpád János 
országgy�lési képvisel�, Bonyhád város polgármestere 

� Koszorúzás az ’56-os emléktáblánál 
a Szabadság téren 

A FORRADALOM NAPJA 
szerkesztett m�sor a Bonyhádi Általános Iskola Arany János 

Gimnáziuma tanulóinak el�adásában 
� Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 

Emlékm�vének megkoszorúzása az Országzászlónál 
a Vörösmarty téren  

 

� Gyertyagyújtás az ’56-os bonyhádi  
h�sök sírjánál a katolikus temet�ben 

 

Az ünnepségen közrem�ködik még  
Kiss Kitti, a Vörösmarty Színjátszó Kör tagja (vers)  

és a Magyar Nemzet�rség 
 
 
 

KÉPMÁS-MÁSKÉPP 
 
 
 

2013. október 25-én  
18 órakor 

 

DR. NUSSER ZOLTÁN 
agykutatóval 

BARABÁS ÉVI 
beszélget 

 

 
 

 

 

KIÁLLÍTÁS 
 

 

2013. október 1-jén 
17 órakor 

 

KELLER�JOLÁN�
MUNKÁIBÓL�RENDEZETT�
KIÁLLÍTÁS�MEGNYITÓJA�

 

 
 

A kiállítást megnyitja: 
Kovács Ferenc 

fest�m�vész, m�vésztanár 
 

Közrem�ködnek: 
Daradics Flórián Sándor – szaxofon 

Seleljo Alexandra – zongora 
 

A kiállítás október 31-ig tekinthet� meg, hétf�n 11-18 óráig 
és keddt�l péntekig 10-17 óráig. 

 
 

GYERMEKPROGRAM 
 

�
 

2013. október 2-án 
10 órakor 

 

AZ ÉGIGÉR� FA 
Benedek Elek nyomán 

 

 
 

Az öreg király egyetlen leányát hirtelen forgószél ragadja 
el. Az egész birodalmat nyeri el, aki visszahozza, és még 

a kezével is számolhat, de számtalan herceg, lovag 
veszik oda a feladatban. Jánoska az egyetlen, aki a 

háromfej� sárkányt legy�zve hazaviheti Gyöngyvirág 
királykisasszonyt. A király boldog, halni sincs már 

kedve, hisz minden jó véget ér. 
 

El�adja:  

 
 

Belép�: 800 Ft. 
 
 

A ZENE VILÁGNAPJA 
 
 
 

2013. október 1-jén 
14 órától 

 

ÖRÖMMUZSIKA 
városszerte 

a Zene Világnapja alkalmából 
a városi zeneiskola és a m�vel�dési központ  

közös szervezésében

 

 

SZÍNHÁZ 
 

 

2013. október 28-án 
18 órakor 

 

Társkeres� mindenKOR 
- színpadi játék 3 felvonásban - 

El�adja a Vörösmarty Színjátszó Kör 
A forgatókönyvet írta és rendezte: Klamik Aranka 

 
 
 
 
 

Ismertet�:  
Örök dilemma, hogy miként találjuk meg életünk párját, 

a nagy �-t. 
Ezt a problémát járja körbe a társulat egy valóban 

megjelent házassági hirdetés szövegével játszva az ókori 
görög, a reneszánsz kori, valamint korunk színházi 
akcióit alkalmazva. A téma és a szöveg azonos a 3 

felvonásban, mégis egészen más végkifejletig jut el a 
társkeresés története az egyes korokban… 

 
 

Belép�:  
800 Ft 

 

 
 

SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK 
 

 

2013. október 12-én 
20 órától 

 

A D�V� ZENEKAR 
KONCERTJE ÉS TÁNCHÁZ 

 

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

Mohácsy Albert 
 

 
 
 

Belép� a koncertre: 500 Ft 
 

A táncházat Kosnás Árpád vezeti. 
 

 
2013. október 30-án 

18 órakor 
 

PILLANAT IHLETTE  
M�VÉSZET 

IMPROVIZÁCIÓS TÁNCEST 
A BONYHÁDI MODERNTÁNC TANSZAK 

EL�ADÁSÁBAN 
 

 

 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY�M�VEL�DÉSI KÖZPONT 
október havi programja 

 

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



    

�

 

ID�SEK NAPJA 
 

 

2013. október 1-jén  
 

ID�SEK NAPJA 
Bonyhád Város Önkormányzata 

és a Vörösmarty Mihály M�vel�dési Központ  
közös szervezésében 

 

Program: 
 

14.00 
EGÉSZSÉGÜGYI SZ�RÉSEK 

 

15.00 
EL�ADÁS 

Id�skori belgyógyászati betegségek 
El�adó:  

Dr. B�sze Tibor 
belgyógyász f�orvos 

 

16.00 
ID�SEK KÖSZÖNTÉSE 

 

Köszönt�t mond:  
Potápi Árpád János 

Bonyhád város polgármestere 
 

Az ünnepi m�sorban közrem�ködik a Városi Nyugdíjas Klub 
Kórusa, a Harmónia Kórus és a Seven Club Singers.  

 

a m�sort követ�en 
VENDÉGLÁTÁS 

 
 

SZÍNHÁZI EL�ZETES 
 

 

2013. november 13-án  
19 órakor 

 

Szabó Magda:  

ABIGÉL 
színm�  

 

 

Színpadra alkalmazta:  
Barnóczky Ákos és Bánfalvy Ági 

 

Szereposztás:  
Vitay tábornok: TROKÁN PÉTER/HARMATH IMRE 

Vitay Georgina: BUGÁR ANNA 
K�nig tanár úr: SCHLANGER ANDRÁS/LENGYEL FERENC 
Zsuzsanna testvér: FÁBIÁN ANITA/GREGOR BERNADETT 

Horn Mici: BÁNFALVY ÁGI/BORDÁN IRÉN 
Kuncz Ferenc: HUJBER FERENC/NÉMETH KRISTÓF/ 

FARKAS ZOLTÁN 
Torma Gedeon: KÖRTVÉLYESSY ZSOLT/DÓCZY PÉTER 

Kalmár Péter: PINDROCH CSABA/SZÁRAZ DÉNES/ 
FARKAS ZOLTÁN 

Erzsébet testvér: RÁTONYI HAJNI/IVÁN ILDIKÓ 
Püspök: HARMATH IMRE/IMRE ISTVÁN 

Torma: KISS RAMÓNA 
Kis: LOSONCI KRISZTINA/ 

ÉRSEK-OBÁDOVICS MERCÉDESZ 
Szabó: VANYA TÍMEA 

Bánki: GIRBICZ ADRIENN 
Sch�n: GÖRGÉNYI FRUZSINA 

Murai: KÖTÉL ORSOLYA/LOSONCI KRISZTINA 
Naczák: NAGY ENIK� 

Kovács: LECZKÉSI DÓRA  
Pincér:PAWLIK MARCELL 
Szanitéc: DARÁNYI ÁDÁM 

Smasszer: BAJI ÁKOS 
 

Rendez�: SZIKORA JÁNOS 
Producer: BÁNFALVY ÁGI 

 

Szabó Magda Abigél cím� m�ve harmincöt-negyven éve a 
kiapadhatatlan érdekl�dés középpontjában áll, legyen szó a sokadik 
kiadását megél� regényr�l, vagy akár az abból készült, évr�l-évre 

levetítésre kerül� tv-filmsorozatról. 
Vitay Georgina és társainak története olyan, kulturális identitásunk 
részét képez� m�, amely minden generáció számára meghatározó 

érvény� jelent�séggel bír. E közkedvelt alkotásból Bánfalvy Ági, az 
1978-as tévésorozat egyik f�szerepl�je készített színpadi adaptációt 

Szikora János rendez� segítségével. Az el�adás során számtalan neves és 
hiteles színész m�ködik közre. A darab a csipetnyi frissesség mellett a 
lehet� legnagyobb h�ségre törekedett, és olyan szellemiségben mutatja 
be a Matula Leánynevel� Intézet növendékeinek és tanárainak második 

világháború alatt játszódó megható történetét, ahogyan azt Szabó Magda 
megálmodta és megírta. 

 

Belép�: 3.300 Ft

 

 

SZAKKÖRÖK, KLUBOK,  
M�VÉSZETI CSOPORTOK,  

TANFOLYAMOK M�KÖDÉSI RENDJE 
 

 

Néhány csoport munkájához való csatlakozás 
feltételhez kötött, ezért kérjük, a programokba 

újonnan bekapcsolódni kívánó érdekl�d�k a részvétel 
feltételeir�l tájékozódjanak a m�vel�dési központban. 

 
 

HONISMERETI KÖR 

október 10-én 16 órakor 

Gárdonyi Géza 
El�adó: Csehák János 

október 24-én 16 órakor 

Eötvös József 

El�adó: Dr. Kolta Lászlóné 
 
 

FALUDI BÉLA UTAZÓK KLUBJA 

október 7-én 17 órakor 

A Földközi-tenger gyöngyszeme: Korzika 

El�adó: Magyari Sándor 

október 21-én 17 órakor 

Nyár Ausztriában 

El�adó: Dr. Faludi Béla 
 
 

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KLUB  

(VITA NOVA KLUB) 

október 2-án 15 órakor 

Víz tisztítása, programozása 

október 16-án 15 órakor 

Étkezzünk egészségesen! 
 
 

N�K KLUBJA 

október 10-én 16 órakor 
Részvétel a Honismereti Kör programján: 

Gárdonyi Géza 
El�adó: Csehák János 
 
 

VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB 

október 8-án 15 órakor  

(14 órakor kóruspróba) 

A regionális találkozó megbeszélése 

október 22-én 15 órakor  

(14 órakor kóruspróba) 

A regionális találkozó értékelése 
 
 

BORBARÁT KÖR 

október 7-én 18 órakor  

A rizlingszilváni - fajtabemutató 

El�adó: Breining József 
A bor technológiája 

El�adó: Balog Zoltán 
Borkóstoló 
A sz�l� téliesítése 
 
 

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB 

október 16-án 13 órakor 

Kirándulás Szekszárdra:  
Irodalom Háza - Mészöly Miklós Múzeum 
 
 

MADÁRBARÁTOK KÖRE 

október 1-jén 18 órakor 

Élménybeszámoló a hollandiai madárkiállításról 
 
 

DÍSZGALAMB- ÉS KISÁLLAT-TENYÉSZT�K KLUBJA 

október 28-án 18 órakor 
A novemberi kiállítás szervezése 
 
 

október 16-án 15 órakor 

NYUGDÍJAS KÖZTISZTVISEL�K KLUBJA 
 
 

október 14-én 18 órakor 

MÉHÉSZ KLUB 
 
 

október 8-án és 22-én 17 órakor 

FOLTMOLYOK FOLTVARRÓ KLUB  
 
 

október 28-án 17 órakor 

BÉLYEGGY�JT� SZAKKÖR 
 
 

minden hétf�n, kedden,szerdán és csütörtökön 16 órakor 

VÖLGYSÉG NÉPTÁNCEGYÜTTES 
 
 

minden kedden 16.30 órakor 
BIBLIAOLVASÓ KÖR 
 
 

minden csütörtökön 16.30 órakor,  
valamint minden szombaton 9 órakor 
VÖRÖSMARTY SZÍNJÁTSZÓ KÖR (ifjúsági csoport) 
 
 

minden szerdán 16.30 órakor 
VÖRÖSMARTY SZÍNJÁTSZÓ KÖR „MINISZINIK” 
 
 

 

minden csütörtökön 15 órakor 

DÍSZÍT�M�VÉSZ KÖR 
 
 

minden csütörtökön 15 órakor 

SZÖV� SZAKKÖR 
 
 

október 7-én 17 órakor 

REIKI KLUB – INGYENES KEZELÉSSEL 
 
 

minden pénteken 15.30 órakor 

KRÄNZLEIN NÉPTÁNCEGYESÜLET 
 
 

minden kedden 16.30 órakor  

(Helye: Rákóczi u. 74.) 

NÉMET NEMZETISÉGI KULTURÁLIS EGYESÜLET 
 
 

minden  pénteken 17 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 
 
 

október 15-én 16.30 órakor 
A FELEMELKEDÉS HÁZA 
 
 

minden hétf�n és kedden 16.30 órakor  

SZÖCSKE AKROBATIKUS ROCK AND ROLL KLUB 
 
 

minden hétf�n 19 órakor  

ZUMBA JOCIVAL 
 

 

 

minden hétf�n 10 órakor 
PICURKA JÁTSZÓHÁZ 
 
 

minden szerdán 18 órakor 
"ÉLJ 100 ÉVET EGÉSZSÉGESEN A 3-1-2 MERIDIÁN 
GYAKORLATOKKAL!" 
 
 

minden kedden és csütörtökön 17 órakor 
NÉMET NYELVTANFOLYAM 
 

 
 

EGYÉB SZERVEZETEK PROGRAMJAI, 
VÁSÁROK 

 
 

október 2-án, 9-én, 16-án, 24-én és 30-án 8-12 óráig 
Magdi turi 

 
 

október 4-én 8-12 óráig 
Bálás ruhavásár 

 

 

október 7-én 9-12 óráig 
Az Országos ’56-os Szövetség  

Tolna Megyei Szervezetének fogadóórája 
 

 

október 8-án 8-12 óráig  
Bálás cip�vásár 

 

 

október 14-én 14 órakor 
Vakok és Gyengénlátók Egyesületének  

fogadóórája 
 

 

október 18-án 8-11 óráig 
Méteráruvásár 

 

 

október 25-én 9-11 óráig  
Cip�vásár 

 

 

október 31-én 8-12 óráig  
Vegyes aprócikk vásár 

 
 

 

A bonyhádi m�vel�dési központ  

a m�sorváltoztatás jogát fenntartja! 
 
 



„Születtem, szerettem hazámat s dolgoztam érte, ez az én életem története…”
Nyugdíjba vonult Ónodi Szabolcs igazgató úr

„…Tegyetek ti is így, tanítsátok 
utódaitokat, s ha ezek is így tesznek, 
akkor Magyarország boldog lesz.” – 
folytatódik a Virág Benedek idézet, 
amely mottóként ékeskedett azon a 
meghívón, ami egy pedagóguspálya 
„beszegésére” invitált 2013. június 
hó 26. napján. Ónodi Szabolcs úr, a 
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium és Kollégium igazgatója 
negyvenhét év pedagógusi szolgálat, 
benne tizennégy év intézményvezetői 
tevékenység után leköszönt.

Halk moraj rezgett a gimnázium 
Atlétikai Centrumában; két és félszáz 
vendég gyűlt össze, hogy a meghívót 
elküldő több évtizedes tevékenységét 
keretezze és ünnepelje. Megérkeztéig 
is „a Szabolcs” - ahogy a kollégái, 
egyházi testvérei, barátai, ismerősei, 
a szülők és a diákok nevezik – volt a 
téma. Tapssal fogadták a megjelenő 
ünnepeltet és feleségét, Erzsikét, majd 
elcsendesült a csarnok.

A két, moderálást vállaló kolléganő 
előrebocsátotta, hogy az ünnepi mű-
sor összeállításakor igyekeztek kerül-
ni a túlzott emelkedettséget és azon 
fáradoztak, hogy vidám pillanatokat 
is belopjanak a méltatások közé. Ők 

jártak elöl jó példával: az igazgató úr 
szavajárásaival tűzdelték tele a szöve-
güket. Így hát szeretettel köszöntötték 
„gimnáziumunk nagy családját”, akik 
a „nagyra becsült kollégát” jöttek ün-
nepelni. Őt, aki „sok fiatal gyújtásán 
állíthatott jogszerűen és szakszerűen”, 
aki „elkerülte a zsákutcában gyorsí-
tást” és nem engedte, hogy a „kordé 
megelőzze a csacsit”.Valamennyi bú-
csúztató elértette, hogy mi rejtőzik a 
humor és irónia mögött. Igyekeztek 
eleget tenni a burkolt kérésnek és 
könnyedebb hangvételt ütöttek meg, 
ám – bizonyára nem tehettek róla – 
előbb-utóbb meghitt szavak tolultak 
az ajkakra, amikkel csak-csak meg-
rendítették a szíveket.

Gáncs Péter, a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház elnök-püspöke moso-
lyogva lépett a pulpitusra, s rögtön 
azzal kezdte, hogy eltanulta az ün-
nepelttől: kevés szóval is lehet sokat 
mondani. Derűs emlékeket idézett, 
kiemelte, hogy mennyi leleményes-
ség, kreativitás és bölcsesség jellemzi 
az Igazgató urat. Beszédében felvil-
lantak a küzdelem pillanatai csakúgy, 
mint a harcok kiváltotta elszántságé 
és előrelátásé. „Prófétai lélek vagy” – 

mondta a Püspök úr. 
„Kegyelem az életed, a családod, 

a barátaid, a munkád” – szólt Szabó 
Vilmos Béla esperes úr, majd így foly-
tatta: „Megtanítottál a környezeti, a 
szellemi és a lelki élet szépségeinek a 
felismerésére.” 

Kákai István, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Irodája igazga-
tójára Ónodi Szabolcs küzdeni tu-
dása volt nagy hatással. Mint fenn-
tartó, büszke az intézményvezető 
teljesítményére. „Szabolcs testben 
és lélekben is kőszikla” - fordult a 
hallgatósághoz. 

Dr. Roncz Béla, az Evangélikus 
Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma 
és Kollégiuma igazgatója, az egyház 
Nevelési-Oktatási Bizottságának el-
nöke közös hobbijukkal kapcsolta 
össze a pedagógiai munkát:. „A jó 
szőlőművelő metsz, nyes ahol és ami-
kor kell, permetez, majd simogatja 
a beérett termést.” Nagyra értékeli, 
hogy az Igazgató úr pályafutása so-
rán elkötelezett volt az evangélikus 
oktatás mellett. Potápi Árpád János 
országgyűlési képviselő, Bonyhád 
város polgármestere, a gimnázium 
tantestületének tagja pályatársa nem 
csupán pedagógusi és igazgatói mun-
kájáról szólt elismerően, hanem poli-
tikusi szerepkörében végzett odaadó, 
elhivatott hozzáállásáról is. Beszélt 
arról, hogy mindig a jobbítási szán-
dék vezette minden tevékenységében.

Trucza Szabolcs húsz éve érettsé-
gizett ehelyütt. Az osztályuk volt az 
egyetlen, ahol osztályfőnöki teen-
dőket vállalt a Tanár úr. Megvívták 
a maguk harcát, s számukra mind-
örökre „a” Tanár úr maradt Ónodi 
Szabolcs.

Dr. Csermely Péter professzor, a 
Nemzeti és az Európai Tehetségsegítő 
Tanács elnöke személyesen nem tu-
dott részt venni az ünnepségen, ezért 
méltató levélben írta meg gondolatait: 
„Sokat tanultunk Tőled, Szabolcs. 
Tanultuk Tőled a kollégák és a diákok 
megbecsülését. Tanultuk azt, hogy 
csak ép testben lehet ép lélek. De 
legfőképpen Emberséget tanultunk.”

Az ünnepi rétorok között vidám 
dalátdolgozásoknak és jeleneteknek 
örülhettek a megjelentek, s emellett 
az intézmény helyettes vezetői, taná-
rai adtak áttekintést az elmúlt másfél 
évtizedről. A teljesség igényével, bár 

annak lehetősége nélkül felsoroltak 
néhány programot, amit az igazgató 
úr kezdeményezett, támogatott. Így 
szó esett az első – Ordass Lajos nevét 
viselő - országos retorikaversenyről, 
a Lotz János országos szövegértési és 
helyesírási versenyről, a Lotz Nyári 
Diákegyetemről, az Arany János Te-
hetséggondozó Program matematika 
tantervének és kerettantervének ki-
dolgozásáról, a Csillag Programról, 
az erdélyi, felvidéki, angliai tanul-
mányutakról, a nyelvi táborokról, a 
brüsszeli cserekapcsolatról, a földrajz 
fakultáció újraindításáról, a Világuta-
zó, valamint a Kvíz Klubról, a pécsi 
Szívcentrumban évente egy szívműtét 
megtekintéséről, a Kutató Diákok 
mozgalomban való részvételről a 
CERN atomfizikai központban és 
a Paksi Atomerőműben tett látoga-
tásokról, az ECDL vizsgaközponttá 
válásról, a rendszeres áhítatokról, a 
hitélet mindennapokba való beépí-
téséről, az EGOT-ról, a Szélrózsá-
ról; a 2000 óta zajló mindennapos 
testnevelésről, a Tisza-túrákról, a  
sítáborokról, a Gymnasionról, a Moz-
gás Művészet Majálisról, a sportverse-
nyekről, az edzőtáborokról, valamint 
az Atlétikai Centrumról.

Sok szó esett az elért eredmények-
ről, a megyei, országos és nemzetközi 
tanulmányi és sportversenyeken elért 
rangos helyezésekről, valamint az 
elmúlt tizennégy év legfontosabb 
ünnepeiről és eseményeiről. A gaz-
dasági vezető a tárgyi környezet fej-
lesztéséről beszélt, a háromszáz fősre 
bővített kollégiumról és a hatszáz főt 
meghaladó tanulói létszámról, a közel 
öt hektárra nőtt területről, a csodála-
tosan gondozott parkról. A technikai 
munkatársak szintén elérzékenyülten 
vettek búcsút igazgatójuktól. A szó-
szólók nem feledkeztek meg arról 
sem, hogy a rengeteg munkát csak 
stabil háttérrel, kiegyensúlyozott csa-
lád mellett lehetett ilyen színvonalon 
végezni, ezért a feleségnek, Erzsébet 
asszonynak is kifejezték köszöne-
tüket.

Végül elérkezett a tovább nem odáz-
ható pillanat: a tantestület tagjait és a 
szülőket képviselők átadták a közös 
búcsúajándékot, köztük egy hálale-
velet, mely szövege szerint „Ónodi 
Szabolcs …elválaszthatatlan kötelék-
kel tartozik Alma Materünk tanári, 



    

Október 7-13. Az összefogás hete 
a könyvtárakért. Színes kulturális és 
szórakoztató családi programokkal 
várjuk az érdeklődőket.

Október 8. 18 óra: Előadás és ki-
állítás a világhírű bonyhádi diákról, 
Dr. Lotz János nyelvészprofesszorról. 
Az est házigazdája Lenczné Vrbovszki 
Judit.

Október 9. 18 óra: „Neked ugatok” 
második felvonás - Korom Gábor ku-
tyakiképző előadása kutyabarátoknak 
az Állatok Világnapja alkalmából

Október 10. 16:30: Családi mese-
délután az Állatok Világnapja jegyé-
ben kézműves foglalkozással

Október 11. 16-18 óráig: Hupikék 
törpikék dominó és Magyarország 
(Spar) matrica csere-bere

Október 12. 13-17 óráig: Bababör-
ze és kézműveskedés 

Október 13. vasárnap = Könyves 
Vasárnap: 14 órától Fák az év min-
den szakában rajz és fotópályázat 
eredményhirdetése, bonsai készítés 
Hirth János bansaikészítővel 

Egész héten kiállítás a Fák az év 
minden szakában c. pályázatunkra 
beérkezett pályaművek legjobbjaiból.

testvéri közösségéhez. Vele és általa 
lett a Bonyhádi Petőfi Sándor Evan-
gélikus Gimnázium és Kollégium a 
megszentelt tűzhelye az örökké való 
eszméknek és ideális eszményeknek.” 
Kifejezték azon közös óhajukat, mi-
szerint az Igazgató úr továbbra is 
segítse tanácsaival, javaslataival a 
szeretett iskolájában folyó munkát, 
s derítse jó kedvre humorával annak 
munkatársait. 

Ónodi Szabolcs igazgató úr tőle 
szokatlan elérzékenyültséggel mon-
dott köszönetet az őt ünneplőknek, s 
búcsúszavai nemcsak a saját szemébe 
csaltak könnyeket: „Vigyázzatok a 
gimnáziumra!”

Az állófogadáson Krähling Dániel 
nyugalmazott lelkész úr kért áldást 
a jelenlévőkre, különösképp az ün-
nepeltre, akinek pályafutása sikeres 
és teljes. 

V. Gänszler Beáta

Névjegy
1944 – Megszületik Dunavecsén
1962 – Jeles érettségit tesz a Kun-
szentmiklósi Damjanich János Gim-
náziumban
1966 – Tanári diplomát kap a Pécsi 
Tanárképző Főiskola biológia – föld-
rajz – testnevelés szakon
A főiskola alatt nőül vette Faragó 
Erzsébetet. Két gyermekük született.

Tanítani kezd a belecskai majd a pin-
cehelyi általános iskolában
1975– A bonyhádi gimnázium tanára
Elvégzi a Testnevelési Egyetem tanári 
szakát
1975–1989 – Bonyhád járás Atlétikai 
Szövetség elnöke
BM Sz. Sport Egyesület elnökségi 
tagja
1981- Tantestületi vezető tanár 
1989– Testnevelő szaktanácsadó, 
szakértő (Tolna megyében épült is-
kolai sportlétesítményeknél tanács-
adó szerep)
1991- A Testnevelési Egyetem vezető 
tanára 
1994- Köznevelési Tanács tag
Pedagógus Továbbképzési Akkredi-
tációs Bizottság, tag
1996- Országos szakértő 
1999–2013 A bonyhádi Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium és Kollégi-
um igazgatója 

Társadalmi tevékenység:
-  1991- Magyar Testnevelő Tanárok 

Országos Egyesülete, elnökségi tag
- 1994- Önkormányzati képviselő, 

az Oktatási- és Sportbizottság, elnök
- 1994–2002 Tolna megyei Önkor-

mányzat, képviselő
- 1997- Magyar Olimpiai Bizott-

ság, tag 
- Alisca Borrend lovagja

- 1999- Magyar Testnevelő Tanárok 
Országos Egyesülete, alelnök 

- 2000- Magyar Testnevelő Tanárok 
Országos Egyesülete, alelnök

- 2003- Magyar Testnevelési Egye-
tem Társadalmi Tanácsadó Testülete, 
tag

- Magyar Evangélikus Egyház Zsi-
nata Oktatási Bizottság, elnök

- Arany János Tehetséggondozó 
Program Intézményei Egyesület, 
alelnök

- A „Szárny és teher” munkacso-
portban Csermely Péter professzor 
által felkért tag

- Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár 
asszony által felkért tag a NAT bi-
zottságban

Kitüntetések: 
- 1970 - Árvízvédelmi érem 
- 1979 - Magyar Népköztársaság 

Minisztertanácsa – Kiváló Társadalmi 
Munkáért kitüntető jelvény 

- 1982 - Magyar Népközt. Minisz-
tertanácsa – Kiváló Munkáért kitün-
tető jelvény 

- 1985 - Magyar Diáksport Tanács – 
II. díj a benyújtott pályázatért 

- 1987 - Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium – „A tanulóifjúság testi 
neveléséért” emlékplakett 

- 1994 - Tolna megye Sportmozgal-
mának Fejlesztése kitüntetés Belügy-

minisztérium – „Gr. Eszterházi Miksa 
emlékplakett”

- 2000 - Gyermek és Ifjúsági Mi-
nisztérium – „Kerezsi Endre emlék-
plakett” 

- 2001 - Tolna megyei Önkormány-
zat - Sipos Márton emlékérem” 

- 2004 - Magyarországi Evangélikus 
Egyház – „Péterfy Sándor díj” 

- 2006 - Köztársasági Elnök – „A 
Magyar Köztársaság Arany Érdem-
keresztje” 

Egyházi vonatkozású 
kezdeményezései:
- EPK (Evangélikus Pedagógiai 

Központban Pedagógiai Intézet lét-
rehozása)

- EGOT (Evangélikus Gimnáziu-
mok Országos Találkozójának be-
indítása) 

- Országos Szélrózsa Találkozók 
elindítása

- Déli Evangélikus Egyházkerület 
gyülekezetei vezetőinek konferenciája 
Bonyhádon 

- Egyházkerületi lelkészcsaládok 
találkozója Bonyhádon

- Fiatal lelkészcsaládok bonyhádi 
üdülése

- Mozgáskorlátozottak bonyhádi 
táboroztatása

- Konfirmanduszok Bonyhádi Ta-
lálkozója

Kakasdi 
nyugdíjasok gasztronómiai estje

Szeptember 7-én közel száz részt-
vevővel nyugdíjas összejövetel volt 
a Faluházban. Községünk egyik 
népcsoportjának jellegzetes ételét a 
„székely galuskát” az ízek mesteri 
kivitelezésével készítették el az asz-
szonyok. 

Egyesületünk új vezetősége jó 
szervezéssel, igényes vendéglátással 
egyben barátság-ünnepet is tartott. 
Közreműködő vendégek voltak a 
györei Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület 
énekesei, a kakasdi Német Nemzeti-
ségi Énekkar, a Csillagösvény Nép-

dalkör és Sebestyén István énekes-
mesemondó.

A rendezvényen jelen volt Dr. Hor-
váth Marcell a Megyei Nyugdíjas 
Szövetség elnöke és Pápainé Nagy 
Zsuzsanna gazdasági vezető. 

Méltatták a kakasdi egyesület len-
dületes munkáját, a kistérségi pályá-
zaton nyert anyagi támogatásból a 
színvonalas és jó hangulatú rendez-
vény megvalósítását.

A vezetőség és a tagság segítő 
együttműködését köszönöm.

Péter Károlyné elnök



Bécsben járt a Bonyhádi 
Felvidékiek Egyesülete

Augusztus 23-25-én Szent István 
Napokat tartottak Bécsben, melyen 
a Bonyhádi Felvidékiek Egyesülete 

is részt vett. 
A rendezvényen 40 csoport révén 

képviseltette magát az ausztriai, a 
felvidéki és az anyaországi magyarság 
egyaránt. 

A bonyhádi szervezet kórusa az ér-
seki palota udvarán és a Stephansdom 
mellett is énekelt. A misén az ételek 
mellett megáldották Bonyhád Város 
zászlaját és az egyesület tábláját is.

szirenke

A befejezéshez közelednek a Hobasch Kft. és a Melvo Hungary Kft üzem-
épületeinek munkálatai a nagymányoki iparterületen. 

mohab

Magyarország legeredményesebb 
csapata lett a Bonyhád BFC

Sorozatban hét mérkőzést meg-
nyerve, a bajnokság alapszakaszá-
nak győzteseként várta a Bonyhád 
BFC a strandlabdarúgó NB1 négyes 
döntőjét, melyre több száz szurkoló 
kísérte el Mátéékat. A völgységiek 
lendületből hozták az Aramis elleni 
elődöntőt, de a döntőben a címvédő 
Goldwin Pluss megállította a mene-
telő bonyhádi csapatot, amely így 
ezüstérmet szerzett. A felnőtt csapat 
ezüstérme mellett a BFC minden 
korosztályban képviseltette magát 
Siófokon, az MLSZ Beach Aréná-
ban megrendezett strandlabdarúgó 
utánpótlás döntőkön. A völgységiek 
igazi éremhalmozásba kezdtek, az 
U19-es csapat magyar bajnok lett, 
az U17 ezüst, míg az U15 korosztály 
bronzérmet szerzett. Összesítésben 
így a Bonyhád BFC lett Magyarország 
legeredményesebb strandlabdarúgó 
együttese 2013-ban.

Strandlabdarúgó NB1, final four, 
Siófok, MLSZ Beach Aréna – Dön-
tőjében:

Goldwin Pluss – Bonyhád BFC 12-6 
(5-3,4-1,3-2)

Goldwin Pluss: Szalánczi, Őri D. – 
Vernyik, Fekete V., Takács, Besenyei, 

Angyalos, Fekete T., Csomós
Bonyhád BFC: Komáromi, Kácsor 

– Jaksa P., Máté N., Sebestyén, Máté 
R., Kirch, Dénes, Preininger, Kardos

gól: Besenyei (5), Szalánczi (3), Fe-
kete V. (2), Fekete T. (2) ill. Sebestyén, 
Jaksa P., Máté N., Preininger, Dénes, 
Máté R.

Strandlabdarúgó NB1 végeredmény
1. GOLDWIN PLUSS
2. Bonyhád BFC
3. Energia SC Gyöngyös
4. Colorspectrum Aramis

Gólkirály: Máté Róbert (Bonyhád 
BFC) 36 gól

A bajnokság legjobb kapusa: 
Szalánczi Zoltán (Goldwin Pluss)

A bajnokság legjobb játékosa: Bese-
nyei Ferenc (Goldwin Pluss)

A díjakat dr. Balázs Árpád, Sió-
fok polgármestere, Nyilasi Tibor, 
az MLSZ Sportigazgatója és Izsvák 
Zsolt, az MLSZ Strandlabdarúgó 
Szakág vezetője adta át.

Bölcsföldi Zoltán

A bajnokság részletes beszámolóját 
a www.vot.hu internetes oldalon ol-
vashatják el az érdeklődők.

Országos Távlovagló és Távhajtó 
Bajnokság volt Váralján

Augusztus 23-án és 24-én tartották 
az Országos Távlovagló és Távhaj-
tó Bajnokság utolsó futamát. A III. 
alkalommal megrendezett Völgység 
Derby elnevezéssel zajló forduló vé-
gén magyar bajnokokat is avattak.

A III. Völgység Derby egyes futa-
mainak eredményei:

80 km-es távlovas verseny:
1. Marosi Zsanett - Rio Grande 

(lsd. fotó)
2. Arató Barna - Koheilan Báró
3. Kelenfi Norbert - Karim
80 km-es junior távlovas verseny:
1. Bogyó Borbála Dorina- Kata
2. Meszéna Réka - Imran
3. Lakatos Keve- O’Bajan Talasz
40 km-es távlovas verseny:
1. Kovács Dávid - Tobruk
2. Molnár Rita - Gazal XIX-6

3. Dodony Hanga - Shagya VII-2
20 km-es távlovas verseny (hagyo-

mányőrző túra):
1. Potápi Árpád János - Maktun
2. Bányai Béla - O’Bajan Formás
3. Pék László - Gazsi
100 km-es távhajtó verseny:
1. Takács Viktor - Rege és Fáraó
2. Peter Kulier - Zaid P és Koheilan 

Hadfi
3. Illés Barna - Monika és Kinte 

Kunta
Varga Zsófia



    

Déneskor ha esik, esős lesz tavaszig.
Ha a pókhálók ősszel szállingóznak a 
föld tetején, hosszú ősz lesz.
Ha valakinek a füle erőst viszket, az 
idő esőre, hóra változik.
Orsolya napján, ha szép idő van, a 
tél is szép lesz.
Ha szelet fúj Demeter, a tél hóval 
temet el.
Ha megjött Simon-Júdás, jaj neked 
inges, gatyás!
Midőn eljön Simon-Júdás, didereg, 
fázik a juhász.

Völgységi Hírlevél – Ingye-

a Völgységi Önkormányza-

-

E-mail: vot7151@gmail.com 

-

 

Nyomda: Völgy

Terjeszti a Magyar Posta Zrt. 
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Olvasói jegyzet

Olvasós Boldogasszony és  Magyarok Nagyasszonyának ünnepe

Olvasós Boldogasszony, vagy mai 
közismertebb nevén Rózsafüzér 
királynőjének ünnepe hálaünnep a 
Szent Szűz közbenjárásáért, az Is-
ten segítségéért. V. Szent Piusz pápa 
1571-ben Lepantói ütközet alatt a 
rózsafüzért imádkozta, így kérte Égi 
Édesanyánk közbenjárását a pogány 

törökök ellen vívott csata megnye-
réséért. Ima közben látomása volt, 
amelyben a keresztes hadak győzel-
mét látta. Szűz Mária segítségének 
tulajdonítjuk, hogy a csatát a keresz-
tény seregek nyerték meg, és ezzel 
az ütközettel megkezdődött a török 
hatalom hanyatlása. V. Szent Piusz 
pápa a győzelem tiszteletére enge-
délyezte Rózsafüzér Királynőjének 
ünnepét. 1716-ban Péterváradnál 
is a rózsafüzér imádkozása segítette 
győzelemre a keresztényeket, ezért 
XIII. Gergely pápa elrendelte az ün-
nepet, majd XI. Kelemen pápa az 
egész egyházra kiterjesztette.

(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon)

Magyarok Nagyasszonya ünnepét 
Vaszary Kolos hercegprímás kéré-
sére engedélyezte a pápa, amikor 
hazánk megérhette fennállásának 
millenniumát (1896). […] A Reg-
num Marianum barokk világában a 
Napbaöltözött Asszony ábrázolásából 
bontakozik ki a Patrona Hungariae 
jellegzetes, máig érvényes ikono-
gráfiája, amelyen a Szűzanya fejére 
a tizenkét csillagú korona helyett a 
Magyar Szent Korona, a karján ülő 
kis Jézus helyébe az ország almája, 
Mária másik kezébe pedig az ország 

jogara, kormánypálcája kerül. A lábá-
nál feltűnő félhold a török veszedelem 
elmúltával bőségszaruvá, mintegy a 
magyar Kánaán, az extra Hungariam 
non est vita jelképévé alakult. Ez a 
barokkos Mária-ábrázolás képekről, 
szobrokról, céhzászlókról, pénzekről, 
később postabélyegekről közismertté 
válik. Pázmány Péter egyik prédiká-
ciójában mondja: mái napig költő 
pénzünkön a Boldogasszony képe 
körül ama szokott bötűkkel, Patrona 
Hungariae, Magyarország Asszonyá-
nak valljuk a Szent Szüzet.

(Bálint Sándor: Ünnepi 
kalendárium - részlet)



REJTVÉNYPÁLYÁZAT 
A RÉDER VIRÁGÜZLET TÁMOGATÁSÁVAL

Júliusi rejtvényünk megfejtése:

„Jó, hogy elhoztuk apu szalmakalapját.”

A képen a nyertes, László Mártonné bonyhádi lakos (a kép jobb olda-
lán) veszi át a nyereményt Réder Olga tulajdonostól

A RÉDER VIRÁGÜZLETBEN
Bonyhádon, a Perczel Mór u. 20. sz. alatt.

Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését
2013. október 15-ig, levelezőlapon kérjük postára adni.

Levélcím: Völgységi Önkormányzatok Társulása 7151 Bonyhád Pf. 56
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.


