BONYHÁD ÉS KÖRNYÉKE
KÖZÉLETI LAPJA
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Bonyhád gazdaságát
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Ünnepélyes keretek között tették
le az ipari park területén épülő két
új üzemcsarnok alapkövét március
27-én, Bonyhádon.
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter beszédében elmondta,

hogy a már meglévő és a tervezett
ipari parkok meghatározó eszközei
a munkahelyteremtésnek és a gazdaságszervezésnek. A beruházás közel
1 milliárd forintos költségének felét
az Új Széchenyi Terv forrásaiból finanszírozzák.
A fejlesztési miniszter hangsúlyozta,
hogy az ipari park már a kivitelezés
szakaszában is komoly gazdaságélénkítő hatással bír, hiszen a kivitelezés
során sok helyi cég és munkavállaló
kapcsolódhat be már az építési folyamatba is.
Folytatás a 2. oldalon

Újra 2/3 – a FIDESZ-KDNP nyerte a 2014.
évi országgyűlési választást
Az április 6-i országgyűlési választáson a FIDESZ-KDNP pártszövetség
listáját 2 millió 142 ezer 142 választópolgár támogatta, amely a szavazatok
43.55 %-át jelentette.
A 106 egyéni választókerületből pedig 96-ban nyertek a FIDESZ-KDNP
jelöltjei, ezzel pedig ismét 2/3-os parlamenti többséghez jutottak a kormánypártok.
Az MSZP-Együtt-DK-PM-MLP listája a szavazatok 26.21 %-át kapta és
10 egyéni választókerületben jutottak
mandátumhoz. A Jobbik 20.69 %-os
és az LMP 5.47 %-os eredménnyel
került az Országgyűlésbe, ahol a
FIDESZ-KDNP-nek 133, az MSZPEgyütt-DK-PM-MLP-nek 38, a Job-

biknak 23, az LMP-nek 5 képviselője
lesz. A nemzetiségek 13 szószolót
küldhetnek az Országgyűlésbe.
A dombóvári-bonyhádi választókerületben Potápi Árpád János
győzött
Tolna megye 2. számú országgyűlési
egyéni választókerületében Potápi
Árpád János, a FIDESZ-KDNP jelöltje 17.547 (47.59 %) szavazattal
nyert. Tigelmann Péter, az MSZPEGYÜTT-DK-PM-MLP jelöltje 8.816
(23.91%), Monostori János, a JOBBIK
jelöltje 8.606 (23.34 %) szavazatot
kapott.
rb

Magyar aranyérem Athénben

Fotó: www.euso2014.eu

Az Európai Unió Természettudományos Diákolimpiája (EUSO)
2014. március 30. és április 6. között Athénben zajlott. A biológia,
fizika és kémia tárgyak angol nyelvű
versenyén 25 ország 50 csapata vett
részt. Az országokat maximum két
háromfős csapat képviselhette. Magyarországot két csapat képviselte és
mindkettő remek eredményt ért. A
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium diákja, Baglyas Márton a
csapat „kémiása”, valamint a szegedi
Marton Ákos és a budapesti Kasza

Bence aranyérmet és abszolút első
helyet szerzett a versenyen. A verseny
hivatalos weboldalán http://euso2014.
eu/index.php/euso-2014/gallery gazdag fotó,- és videóanyag látható.
Baglyas Mártonnal készült interjút
olvashatnak a: http://www.teol.hu/tolna/kozelet/hihetetlen-siker-az-athenidiakolimpian-548270 oldalon. A
bonyhádi gimnáziumban készült rövid portréfilmet pedig a: https://www.
youtube.com/watch?v=sSqQG5ok0t8
internetes oldalon tekinthetik meg.
szirenke

Átadták a felújított Rákóczi utcát
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az
országos szinten 34 milliárd forint
összértékű útfelújítási munkálatainak keretében felújította a 6535 jelű
Bonyhád-Tevel-Murga összekötő út
bonyhádi belterületi szakaszát (Rá-

kóczi utca). A 6535 jelű mellékút
1+300 – 2+400 kilométer szelvények
közötti szakasz felújítása mintegy 1,1
kilométer hosszon, bruttó 48,7 millió
forintból készült el.
Folytatás a 2. oldalon

Eredményesek voltak a mórágyi lovasok
A Völgységi Lovas Egyesület négy
fiatal tagja tett sikeres vizsgát a kaposvári Pannon Lovasakadémián,
2014. április 12-én. A mórágyi Lovardában Papp Mihály vezetésével
tanuló szekszárdi Kelemen Szilárd,
Sipos Dorottya és Mauthner Luca
mellett a bonyhádi Czárth Csenge

Zsófia is sikeres volt a Magyar Lovas
Szövetség versenyzői engedélyének
kiváltásához szükséges díjugrató rajtengedély-vizsgán.
Az egyesületben így már 24 tag rendelkezik a versenyzéshez szükséges
engedéllyel.
szirenke
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Bonyhád gazdaságát erősíti...
Folytatás az 1. oldalról
„Mü magunkval hoztuk a szokást,
hogy egyik a másért legyen!” Gáspár
Simon Antal, egy egyszerű székely
ember fogalmazta meg ezt a mondatot, s e sor kifejezi közösségünk
összetartozástudatát, identitását, az
itt élő emberek mély és büszke lokálpatriotizmusát is –jelentette ki Potápi
Árpád János. Bonyhád polgármestere
elmondta, hogy a jelenlegi fejlesztés
több éves munka eredménye és bízik
abban, hogy minden lelkes bonyhádi

örül a fejlesztésnek.
A Bonyhádi Ipari Parkban jelenleg
11 működő vállalkozás 486 főt foglalkoztat. A 4000 m2-es csarnokba a
Schäfer-Oesterle Kft., a 2000 m2-es
csarnokba a Treitz és Társa Bt. települ majd, ennek köszönhetően 230
új munkahely létesül a városban.
A projekt összköltsége 947.337.812
forint, amelyből a pályázati támogatás 473.680.906 forint, az MFB hitel
218.825.000 forint. A projekt tervezett befejezése ez év december 30.
Varga Zsófia

Európai Parlamenti Választás 2014
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI
ELNÖKE KITŰZTE AZ
EURÓPAI PARLAMENT
TAGJAINAK
2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.
A SZAVAZÁS NAPJA:
2014. MÁJUS 25.
A SZAVAZÁS
6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

Átadták a felújított...
Folytatás az 1. oldalról
A beruházás keretében a közbeszerzési eljárás lefolytatása után kiválasztott kivitelező, a Strabag elvégezte
a pályaszerkezet lokális cseréjét, a
felújításra kerülő teljes felületen új
kopóréteget épített. A teljes felújított szakaszon új burkolati jeleket
festettek fel a kivitelező munkatársai. A padkák zúzottkővel kerültek
kialakításra.
A rekonstrukció után az útszakasz
jobb utazáskényelmi feltételeket biztosít az utazóknak. A Magyar Közút

Nonprofit Zrt. pedig mindent megtesz azért, hogy a felújított útszakasz
hosszú távon is jó állapotban maradhasson –mondta el Mázsi Attila
vezérigazgató az április 2-án tartott
ünnepélyes átadó ünnepségen. Rimai Rudolf, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei igazgatója a
műszaki tartalmat ismertette. Potápi
Árpád János polgármester, Tolna megyei útügyi miniszteri biztos örömét
fejezte ki az útfelújítás kapcsán, mint
elmondta, a nagy forgalmú útra ráfért
már a felújítás.
Varga Zsófia
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Bonyhád Város Önkormányzata
2014-ben 6 millió forinttal támogatja 49 eredményesen pályázó civil
szervezet tevékenységét és 24 millió

forinttal 18 sportegyesület, klub működését. A nyertesek listája a www.
bonyhad.hu oldalon megtekinthető.
szirenke

Több vidéki sportegyesületet is
támogatnak

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.
A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok
a névjegyzékbe történt felvételükről értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában
(polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.
Az Európai Unió más tagállamának választópolgára – ha
Magyarországon lakóhellyel rendelkezik – május 9-ig kérheti a
névjegyzékbe vételt a helyi választási iroda vezetőjétől.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt
2014. május 17-én 16 óráig,
átjelentkezést 2014. május 23-án 16 óráig lehet kérni a
www.valasztas.hu
oldalon vagy levélben, illetve személyesen
a lakóhely szerint illetékes helyi
választási irodától.
Szavazni egy listára lehet. Részletes tájékoztatásért forduljon a
polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához,
vagy látogassa meg a
www.valasztas.hu weboldalt.
Nemzeti Választási Iroda

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért és Ifjúságért Felelős
Államtitkársága jóvoltából 5 millió
forint támogatást kapott a Bonyhád
Völgység Labdarúgó Club.
Az összegből 600.000 forinttal a
Majosi Sportegyesületet, 500.000
forinttal Kölesdi Sportegyesületet,
500.000 forinttal a Tevel Medosz
Sportegyesület, 400.000 forinttal a
Bonyhád-Börzsöny Sportegyesületet,
300.000 forinttal a Dalmand SK-t,
200.000 forinttal a gyulaji Galló József
Általános Iskola és Óvodát támogatják. A további 2,5 millió forint
egy részét a BVLC létesítményeinek
(lelátó) fejlesztésére, rendbetételére;

eszköz, ill. sportfelszerelésre költik.
Potápi Árpád János polgármester az
április 2-án tartott sajtótájékoztatón
elmondta, hogy ezzel az összeggel
is szeretnének hozzájárulni ahhoz,
hogy minél jobb körülményeket
biztosítsanak a sportoláshoz minden településen. A Bonyhád Völgység Labdarúgó Club elnöke, Réger
Balázs és Bölcsföldi Zoltán alelnök
elmondták, hogy a támogatásból a
sporteszközöket, sportfelszereléseket
a BVLC-vel, mint gesztorral megkötendő együttműködési megállapodás
alapján tudják majd az egyesületük
részére biztosítani.
Varga Zsófia
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2014. április 4-én ünnepélyes keretek között átadták a közel 21 millió
forintból felújított új közösségi teret,
melyhez az önerőt a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT)
biztosította. Glöckner Henrik, Mórágy polgármestere elmondta biztos
benne, hogy az épület a település javát
szolgálja, hogy az új közösségi térnek

köszönhetően erősödik a közösségi
élet Mórágyon.
Az ünnepségen részt vett és beszédet mondott Potápi Árpád János országgyűlési képviselő. Az eseményt a
mórágyi óvodások műsora és egy – a
település múltját megjelenítő - fotókiállítás színesítette.
szirenke
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A szombathelyi Oladi Általános
Iskola, Középiskola és Szakiskola idén
huszadik alakalommal hirdette meg
az Országos József Attila Mese-, Versés Novellaíró pályázatát. Összesen
34 iskola közel 500 pályázója – általános, középiskolás tanuló, gyakorló
és nyugdíjas pedagógus – küldte el
műveit a neves írókból, költőkből
álló zsűrinek.
A Mórágyi Általános Iskola Bátaapáti Tagintézményéből öt tanuló
vállalta a megmérettetést alsó tagozatos mese és novella kategóriában,
közülük négyen díjat is nyertek a
költészet napján, 2014. április 11-én.
Mese kategóriában: Tóth Dorottya
I. helyezést, Lukács Melánia II. he-

Március 28-án adták át a budapesti Szent Gergely Népfőiskola által
alapított „Szent Gergely Díj - Az Év
pedagógusa 2014” kitüntetéseket
óvodapedagógus, általános iskolai
pedagógus, középiskola pedagógus
és kollégiumi nevelő kategóriában.
A nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pedagógusa,
Stallenberger Józsefné az általános

lyezést, Horváth Virág III. helyezést
ért el. Novella kategóriában: Horváth
Virág II. helyezést, Ferenczi Sándor
pedig különdíjat szerzett. A bátaapáti
gyerekeket Tornóczky Gáborné pedagógus segítette és készítette fel.
A díjazott tanulók művei megjelentek az Örök Szép című gyermek-,
ifjúsági- és pedagógusírók antológiájában, valamint a nyertesek értékes
könyvutalványokat kaptak jutalmul.
A Bátaapáti Önkormányzat jóvoltából térítésmentesen utazhatott a
szombathelyi eredményhirdetésre
minden díjazott és hozzátartozó, aki
részese szeretett volna lenni gyermeke sikerének.
iskola

iskolai kategória 1. helyezettjének járó
díjat vehette át matematikai tehetséggondozó munkájáért. A kitüntetett
1982-től tagja a nagymányoki tantestületnek. Több évtizedes munkája
alatt tanítványai országos versenyen
húsz alkalommal, megyei megmérettetésen pedig közel ötven alkalommal
végeztek dobogós helyen.
szirenke
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Az idén március 21-én rendezték
meg a sok éves múltra visszatekintő
Zombai Borversenyt. A megmérettetésre a helyi boros gazdákon kívül
több borvidékről is hoztak mintákat
a magas színvonalú, reálisan bíráló
bizottságok elé. A borok fajtában és
évjáratban is széles palettát képviseltek. A versenyre összesen 141 mintát

neveztek: 78 vöröset, 41 fehéret és 22
rozét. A bírálók meglepetésére nagyon sok kiváló minőségű bor jelent
meg. Ezt az eredmény is tükrözte: 78
vörösbor mintából 38 arany, 28 ezüst
és 9 bronzérem született.
A 41 fehérbor mintából 8 arany,
16 ezüst és 8 bronzérmet osztott ki
a zsűri. A rozé boroknál a 22 mintából 7 arany, 7 ezüst, és 5 bronzérem
talált gazdára. A zsűri fajtánként a
legjobb borokat is kiemelte. A legjobb
fehérbor címet Misóczki Béla Zöld
veltelini borával, a legeredményesebb rozé címet a Szűcs Pince, míg
a legjobb vörösbor címet Hoffmann
Balázs nyerte el.
A verseny díjkiosztóját vacsorával
egybekötött baráti találkozóval zárták.
echo

Váralja testvértelepülése idén ünnepli fennállásának 1250 éves évfordulóját. Ez alkalomból 2014. március
15-én Molnár Péterné polgármester
vezetésével delegáció utazott a németországi Hahnheimba. A két település kapcsolata 1999 óta jól működik.
Mindkét falu lakossága aktívan részt
vesz a kapcsolat ápolásában. Az évenkénti találkozások személyes és családi barátságok létrejöttéhez vezettek.
Váralja község hálás a sok segítségért,
amit a hahnheimiaktól kapott: tűzoltó
autó, hangosító berendezés, német
nyelvű könyvek, fűkasza, óvodai bútorok, játékok, pihenő pad, idősek

otthonába olvasólámpák.
Mindkét település lakossága szívesen emlékezik az elmúlt 15 év közös
programjaira: a a rajnai, illetve budapesti hajókirándulásra, a Kerb vagy a
Kuglóffesztivál vidám hangulatára, a
mainz-i és a pécsi kirándulásra vagy
a vidám hangulatú közös vacsorákra.
Hahnheim és Váralja bebizonyította,
hogy az 1168 km távolság nem lehet
akadály a barátság létrehozásában, a
kapcsolat ápolásában. A jó viszonyt
erősítvén május 1-jén Váraljáról 55
fős csoport utazik a német testvértelepülésre.
hivatal
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VÖLGYSÉGI HÍRLEVÉL
A BONYCOM NONPROFIT KFT. HÍREI
1. Szemétszállítási rend változások
Bonyhádon a 2014. május 1-jén (csütörtökön) esedékes területekről – az ünnepnapra
való tekintettel - 2014. május 2-án (pénteken) szállítjuk el a szemetet.
Kurdon, Lengyelen, Závodon a 2014. május 1-jén (csütörtökön) esedékes szemétszállítás – az ünnepnapra való tekintettel – 2014. április 30-án (szerdán) történik.
2. Szelektív hulladékgyűjtés
Tömörítsük a PET-palackot, védjük a környezetet!

Magyarországon évente 1,4-1,6 milliárd darab, azaz a Gellért-hegy térfogatával
majdnem megegyező terjedelmű PET palack kerül forgalomba, amelynek hozzávetőleg ötöde kerül szelektíven visszagyűjtésre és újrahasznosításra.
3. Lakossági hulladékudvar - Bonyhád, Gyár utca vége
A Hulladékgyűjtő Udvar területére csak a LAKOSSÁG szállíthat be.
A hulladékok elhelyezése a LAKOSSÁG számára ingyenes a Hulladékgyűjtő Udvarban, amelynek feltételei az alábbiak:
tÏSWÏOZFTIVMMBEÏLT[ÈMMÓUÈTJLÚ[T[PMHÈMUBUÈTJT[FS[ʩEÏT
tVUPMTØIBWJCFĕ[FUÏTUJHB[PMØT[ÈNMB CFWÏUFMJCJ[POZMBUNÈTPMBU 
tT[FNÏMZB[POPTÓUØJHB[PMWÈOZ ÏSWÏOZFT 
tMBLDÓNFUJHB[PMØIBUØTÈHJJHB[PMWÈOZ
Az ingyenesen leadható hulladékfajták mennyiségéről a helyszínen, a 06-20/5337271 telefonszámon, valamint a www.bonycom.hu honlapon olvasható felvilágosítás.
A Hulladékgyűjtő Udvarban pontos nyilvántartást köteles vezetni az Üzemeltető
az oda beszállítókról, az elhelyezett hulladékok fajtájáról és mennyiségeiről, amelyet
a hatóságok ellenőrizhetnek.
A Bonyhádi Lakossági Hulladékgyűjtő Udvarban leadható hulladékok:
HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK
lomhulladék (pl. bútorféleségek)
üveg (pl. befőttes, szörpös, italos üveg)
papírhulladék (pl. szórólap, karton)
műanyaghulladék (pl. üdítős palack)
italos karton doboz (üdítős és tejes dobozok)
zöldhulladék (fűkaszálék, ágnyesedék,
lomb)
építési törmelék (elkülönítve, válogatva)
fémhulladék fáradt olaj, használt
sütőzsiradék

VESZÉLYES HULLADÉKOK
festék, oldószer, növényvédő szerek,
fénycső, izzó, akkumulátor
száraz elem
(pl. gomb és ceruzaelem)
háztartási gépek
(pl. gáztűzhely, mosógép)
festékpatronok, tonerek
elektronikai hulladékok
személyautó gumiabroncs
max. egy garnitúra/év

A Bonyhádi Lakossági Hulladékgyűjtő Udvar NYITVA TARTÁSA:
vasárnap, hétfő
kedd, péntek
szerda, csütörtök, szombat

ZÁRVA
12.00 – 18.00
8.00 – 14.00

4. A BONYCOM Nonprofit Kft. és a Mezőföldvíz Kft. közös ügyfélszolgálati
irodájának (Bonyhád, Széchenyi tér 4.) nyitvatartási ideje:
Hétfőn, szerdán és pénteken
8.00 – 14.00 óra,
Kedden
14.00 – 18.00 óra között.
Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel.
Szolgáltatásainkról bővebb tájékoztatást a www.bonycom.hu honlapon olvashatnak.
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Egészséges életmód, Stresszorok II.
(Az előző lapszámból a stresszorok folytatása)
4. Autonómia: Ez azt takarja, hogy a dolgozónak mennyi beleszólása van
a saját munkáját érintő döntésekbe. Milyen mértékben dönt arról, hogy a
számára kiadott feladatokat hogyan, milyen sorrendben, eszközzel, ütemben
végezze.
Vizsgálatokból származó érdekességek: A munkahelyi autonómia döntő
mértékben meghatározza az internethasználatot, mind az egyén mind a
kultúra szintjén. Azok a munkavállalók, akiknek biztosított munkahelyi autonómiájuk, nagyobb arányban használnak napi rendszerességgel internetet,
mint azok, akiknek nincs, vagy kevéssé biztosított munkahelyükön a napi
munka önálló megszervezése.
Ha a dolgozó fölött mindig ott áll valaki, aki megmondja, mit és hogyan
csináljon, illetve korrigálja, ellenőrzi őt, attól a dolgozó előbb-utóbb elveszti
belső motivációját. Jó esetben eleinte még talán motiválni fogja az, hogy felettesének megfeleljen, de idővel viszont már ez sem hat rá motiváló erőként.
Minden munkakörben, minden dolgozónak kell, hogy legyen egy olyan szelet
a munkahelyi hétköznapok során, amelyben ő a kompetens dönteni, és az ő
szava esik legnagyobb súllyal a latba. Kell egy olyan felelősségi kör, amelyről
ő is és mások is tudják, hogy az ő felségterülete, ahol önállóan, mások beleszólása nélkül, saját tudása és a tapasztalatai alapján maga határozhatja meg
azt az irányvonalat, amerre a folyamatok haladnak.
5. Felelősség, mint stresszor: Ha valakinek túl nagy felelősség nehezedik a
vállára, akkor feszültséget él át mindennap, minden egyes döntéshozatal során.
Vannak, akik ezt könnyedén kezelik, és meg tudnak birkózni a felelősséggel,
de vannak olyanok is, akiknek ez komoly stresszt, feszültséget okoz. Mindig
mérlegelni kell, és olyan döntéshozásra kell törekedni, ami jó a szervezetnek,
ami előrébb lendíti a szervezetet. Azonban vannak helyzetek, amikor belefutunk hibákba, de ezeket is meg kell tanulni vállalni és szembenézni velük.
Van olyan helyzet is, amikor nagy felelősséget tesznek a nyakunkba, de
közben a döntési jogunk nagyon kicsi, ezért minden egyes apró kis döntés
miatt a feletteshez kell fordulni és engedélyt kérni. Ez lehetetlenné teszi a
munkába való mély elmélyülést és akadályozza a haladást.
A közvetlen munkatársakkal való kapcsolat, a megértés, az érzelmi összhang és a tolerancia szintén kulcstényező. Ugyanígy meghatározó a kapcsolat
azokkal az ügyfelekkel, akikkel a dolgozó nap, mint nap kapcsolatban van.
Ezek a nehézségek számtalan tényezőből fakadhatnak. Ha a dolgozók személyisége, értékrendszere nem illeszkedik, biztosan gyakoribbak lesznek a
konfliktusok. Problémát okozhat az is, ha a dolgozók a nyelvbeli, nemi, faji
vagy az eltérő képzettségi szintből fakadó okok miatt nem értik meg egymást.
Rendkívüli terhelés a dolgozó számára, ha a munkahelyi kapcsolatok és
viszonyok betegessé válnak. A rasszizmus, a zaklatás, a szexizmus olyan
interakciók, amelyekkel senki nem számol, mielőtt egy munkahelyet választ,
hiszen ezek általában rejtetten, nagy titkokkal övezve zajlanak. Viszont ha a
dolgozó bekerülve a munkahelyre, ilyen folyamatok áldozatává válik, hirtelen
extrém mértékű stressznek lesz kitéve.
Az sem ritka, hogy a munkahelyi kapcsolatok alapvetően jók és kiegyensúlyozottak lennének, de a túlzott mértékű munka és terhelés miatt a dolgozóknak egyszerűen nincs ideje arra, hogy minőségi kapcsolatot tartsanak fenn
munkatársaikkal. Ugyanígy konfliktus alakulhat ki a dolgozó munkahelyi és
a magánéleti szerepei között, aminek hátterében gyakran, szintén az extrém
mértékű terhelés áll.
Rózsa Johanna
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Biblioterápiás est Kakasdon
A kakasdi Községi Könyvtár március 20-27 között egész héten színes
programokkal várta az érdeklődőket
az országosan meghirdetett Internet
Fiesta keretében. A programsorozat részeként a könyvtárban első
alkalommal került sor olvasókör
megrendezésére, mely a „Mi rejlik a
sorok mögött?” fantázianevet viselte,
témája pedig Lázár Ervin, A tolvaj
című novellája volt. A foglalkozást

Fazekas Mária tanár-könyvtáros és
fejlesztő biblioterapeuta vezette. A
novella felolvasása után a résztvevők kötetlen beszélgetés formájában
mondták el gondolataikat az irodalmi
művel kapcsolatosan.
A közös beszélgetést jó hangulat, oldott légkör és érdeklődés jellemezte,
ezért a későbbiekben további olvasókörökre is sor kerül majd.
Krász Ernőné

Guzsalyasban Kóka Rozáliával

Grábóci hírek

2014. március 15-én első alkalommal tartott megemlékezést az
1848/49-es forradalomról és szabadságharcról Grábóc község. A műsort az Ifjúsági Galeri állította össze
versekből, monológokból, az egykor
történtek felidézésére. Takács László
polgármester úgy nyilatkozott, hogy a
jövőben nemzeti ünnepeinkről megemlékezést tartanak a településen.

Március 20-án szintén első alkalommal járt Grábócon Ékes László író.
Az író remek hangulatot teremtett
nemcsak írásainak, hanem személyiségének köszönhetően is.
A lakosság széleskörű érdeklődését
figyelembe véve a jövőben több író
- olvasó találkozó szervezését kezdeményezi a könyvtár.
Erős Beáta

Változások a Mőcsényért Egyesület
vezetésében
A Bukovinai Székelyek Országos
Szövetségének programsorozatának
keretében 2014. április 11-én 17 órától könyvbemutatót tartottak a bonyhádi Székely Házban. Kóka Rozália
mutatta be a „Magyarország szélin…”

Az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör
története és a Napsugárkisasszonyok
2. című kötetét. A rendezvényen Sebestyén István népdalokkal működött
közre.
szirenke

Német szépkiejtési verseny
Könyvtárunk, a Solymár Imre Városi Könyvtár március 26-án rendezte meg a már hagyományossá vált
német szépkiejtési versenyt, melyre
negyedik, ötödik, hatodik osztályos
tanulók neveztek Bonyhádról, Cikóról és Mecseknádasdról. A megmérettetés két helyszínen zajlott, ahol
összesen 42 bátor kisdiákot hallgatott
meg a két zsűri. A versenyzők az első
körben saját szöveg felolvasásával
vettek részt, majd a kiválasztottaknak
ismeretlen szöveget kellett felolvasniuk, természetesen német nyelven.
Végeredmény a negyedik évfolyamon: 1. Győrfi Imre (Vörösmarty

Mihály Általános Iskola - VMÁI)
2. Ferenc Péter (VMÁI) 3. Glöckler
Éva (VMÁI). Ötödik osztály: 1. Götz
Boglárka (VMÁI) 2. Genczler Gellért
(VMÁI) 3. Erni Zsófia (Cikói Általános Iskola). Hatodik osztály: 1.
Szabó Kata (VMÁI) 2. Juhász Márk
(Széchenyi István Általános Iskola)
3. Sárközi Viktor (VMÁI).
A legjobbak könyvutalványt, oklevelet kaptak, de senki nem ment
el üres kézzel, minden gyerek emléklapot és édességet kapott a felkészülésért. Köszönjük a felkészítő
pedagógusok és a zsűri munkáját is.
Matisz Nóra

Március közepén új vezetőséget választott a 2011-ben alakult mőcsényi
civil szervezet. Az egyesület 45 fős
tagsága elnöknek Sánta Ambrust,
alelnöknek László Pétert, a gazdasági
ügyek intézőjének Lacza Andrásnét,

a kulturális feladatok szervezésére
pedig Schaffer Józsefnét választotta.
A szervezet a saját közösségi rendezvényein túl társadalmi munkát
is felvállalt az idei évben.
szirenke

Gróf Apponyi Sándorra és Wosinsky
Mórra emlékeztek Lengyelen

A Lengyeli Óvodai és Néprajzi
Gyűjteményekért Alapítvány március 28-án emlékünnepséget rendezett
a település jeles személyiségei, gróf
Apponyi Sándor 170. és Wosinsky
Mór 160. születésnapjának emlékére.
A rendezvényen beszédet mondott
dr. Tóth György és dr. Tóth Györgyné. Beszédükben kiemelték, hogy
míg Apponyi Sándor felvirágoztatta
Lengyel községet tárgyi, szellemi, építészeti és gazdasági értékekkel, addig
Wosinszky Mór pap, tudós régészeti
feltárásával tette világhírűvé Lengyelt. Az alapítvány vezetője, Fábián

Andrásné köszöntötte és emléklappal
tiszteletét fejezte ki a 80 éven felüli lakosoknak, akik egykoron sokat
tettek a község kulturális életéért.
Adorján Károlyné időszaki kiállítást
nyitott meg a szakképző iskola egykori tanára, Nagy Ödönné kézimunka
anyagából.
Az eseményen közreműködött Lőrinczné Dávid Mária és Varga Istvánné versmondással, valamint Gányi
Patrik, a VM DASzK Apponyi Sándor
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium diákja trombitaszólóval.
Fábián Andrásné
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VÖRÖSMARTY MIHÁLYMVELDÉSI KÖZPONT
2014. május havi programja
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2.
Telefon: 74/451-455 Web: http://muvhazbonyhad.ewk.hu
MAJÁLIS

KIÁLLÍTÁS

SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK

2014. május 6-án
17 órakor

.29É&6)(5(1&
festmvész

2014. május 1-jén

SPORTMAJÁLIS
a bonyhádi Sportpályán

SZÓRAKOZTATÓ ÉS SPORTPROGRAMOK,
SZÍNPADI MSOR, KONCERT
10.00 órától kezdd programok:
Ͳ röplabda torna a Bonyhádi Röplabda és Szabadid
Klub szervezésében
Ͳ kispályás futballbajnokság
14.00 órától kezdd programok:
Ͳ Zumba Fitness Jocival
Ͳ válogatás a bonyhádi általános iskolák táncos
msoraiból
Ͳ ZumbaViki és csapata
Ͳ Szöcske Akrobatikus Rock and Roll Club
Ͳ 3B Magic Channel bvészprodukció
Ͳ Zumba Dya és csapata
Ͳ Flashmob a Titti Corsival
Ͳ Hip Hopliták
Ͳ defendo-bemutató
Ͳ kangoo-bemutató
Ͳ ABS zenekar koncertje
Ͳ bójakeres verseny a „Mozdulj Bonyhád”
keretében
Ͳ rendrségi, bnügyi technikai bemutató és
kerékpár-gravírozás
Ͳ habparty a Bonyhádi Önkéntes Tzoltó
Egyesülettel
Ͳ AIRSOFT Egyesület bemutatója
Ͳ gyermekjátszó és egyéb szórakoztató programok
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A kiállítást megnyitja:

Kertész Jánosné
rajztanár
Közremködik:

Drága László - trombita
Elmauer József - zongora
A kiállítás május 30-ig tekinthet meg,
hétfn 11-18 óráig és keddtl péntekig 10-17 óráig.


TÁRLATVEZETÉS
KOVÁCS FERENC FESTMVÉSSZEL:
2014. május 15-én 17 órától az Alkotó ajánlja képeit
egy pohár finom bor kíséretében

2014. május 10-én
20 órakor

GYEREKPROGRAM
2014. május 2-án
15 órakor

„GONGYOLA” JÁTSZÓHÁZ
Anyák napi
ajándéktárgyak készítése

A rendezvény ideje alatt kirakodóvásár
és étel-ital várja a kedves látogatókat

HANGVERSENY
2014. május 15-én
17 órakor

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA
NÖVENDÉKEINEK
KONCERTJE

AJÁNDÉKMSOR GYERMEKNAP
ALKALMÁBÓL:
2014. május 27-én
14.30 órakor

LEMEZBEMUTATÓ ÉS ZENÉS-TÁNCOS
NOSZTALGIA BULI 45 ÉV DALAIBÓL

A Vörösmarty Színjátszó Kör „Miniszinik” csoportja bemutatja:

Információ és asztalfoglalás:
Prikk Orsolya 20/589-3386

MI ÚJSÁG
A NÉGYSZÖGLET KEREK ERDBEN?

2014. május 17-én
18 órakor

GYERMEK TÁNCHÁZ

A belépés díjtalan!
Adományokat elfogadunk
a Hangok Világa Alapítvány javára.

Mi újság a Négyszöglet Kerek Erdben?
Az elz bemutató óta eltelt idben történt egy-két dolog a
Kerek Erdben. Például az, hogy Bruckner Szigfridnek
kilyukadt a foga. Meg az, hogy riadókocsis üldözés során a
rend rei elfogtak két csavargókülsej egyént - egyikükrl
kiderült, hogy  a "bárányfelh-bodorító"...
A színdarab Lázár Ervin meséi nyomán készült.
Rendez: Klamik Aranka

Muzsikál a Csurgó zenekar
Táncházvezet: Steiner Józsefné
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SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK
2014. május 17-én
20 órakor

TÁNCHÁZ
Muzsikál a Csurgó zenekar
Táncházvezet: Kosnás Árpád
A programot támogatja:

2014. május 16-án és 19-én
18 órakor

TÜNDÉR LALA
TÁNCMESEJÁTÉK
A BONYHÁDI MODERNTÁNC TANSZAK ELADÁSÁBAN

Szabó Magda azonos cím regénye alapján
rendezte és a koreográfiát készítette:
Szarvas Szilvia
Jegyek elvételben a tánctagozat irodájában és a
táncosok szüleinél rendelhetk.
Jegyárak: felntt - 1000 Ft; diák, gyermek - 600 Ft.
2014. május 30-án

OVERLOAD V.
Kapunyitás: 19:00
Kezdés: 20:00
Fellépk:

MaNGoD
Suffer As Well
Sonic Rinse
Dirty Dawn
End of Paradise
Fuck-Anal
Red Religion (Bad Religion Tribute)
B: 800 Ft

SZÍNHÁZ

SZAKKÖRÖK, KLUBOK,
MVÉSZETI CSOPORTOK,
TANFOLYAMOK MKÖDÉSI RENDJE
Néhány csoport munkájához való csatlakozás feltételhez
kötött, ezért kérjük, a programokba újonnan bekapcsolódni
kívánó érdekldk a részvétel feltételeirl tájékozódjanak a
mveldési központban.
HONISMERETI KÖR
május 8-án 16 órakor
A két Balassa János
Eladó: Dr. Tötts Gábor
május 22-én 16 órakor
A kálvinista reformáció Tolna megyében
Eladó: Keresztes Hajnalka

SZAKKÖRÖK, KLUBOK,
MVÉSZETI CSOPORTOK,
TANFOLYAMOK MKÖDÉSI RENDJE
minden kedden 16.30 órakor
(Helye: Rákóczi u. 74.)

NÉMET NEMZETISÉGI KULTURÁLIS
EGYESÜLET KÓRUSA
minden kedden 16.30 órakor
BIBLIAOLVASÓ KÖR
minden csütörtökön 15 órakor
DÍSZÍTMVÉSZ KÖR
minden csütörtökön 15 órakor
SZÖV SZAKKÖR

FALUDI BÉLA UTAZÓK KLUBJA
május 12-én 17 órakor
A bonyhádi katolikus templom felújítása
Eladó: Farkas László
május 14-én 6.30 órakor
Kirándulás: Pápa, Herend
(Indulás 6.30-kor a Malom óvoda ell.)

május 5-én 17 órakor
REIKI KLUB – INGYENES KEZELÉSSEL

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KLUB
(VITA NOVA KLUB)
május 14-én 15 órakor
Az idei foglalkozások áttekintése, meditáció
május 28-án
Kirándulás Pécsre
(Az indulás részleteirl a klubvezet ad tájékoztatást.)

minden csütörtökön 17.30 órakor
FELVIDÉKIEK EGYESÜLETÉNEK ÉNEKKARA

VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB
május 13-án 15 órakor
(14 órakor kóruspróba)
A nyári programok megbeszélése
május 27-én 15 órakor
(14 órakor kóruspróba)
Klubfoglalkozás
BORBARÁT KÖR
május 5-én 17 órakor
Zöldmunkák a szlben
Eladó: Ónodi Szabolcs

minden pénteken 15.30 órakor
KRÄNZLEIN NÉPTÁNCEGYESÜLET
minden pénteken 17 órakor
TITTI CORSI DANCE CLUB

minden csütörtökön 17.30 órakor
HASTÁNC
minden csütörtökön 19 órakor
JÓGA
minden hétfn 16 órakor
(Helye: Dózsa Gy. u. 29.)

SZÉKELY SZÖV SZAKKÖR
minden kedden 15.30 órakor
(Helye: Vörösmarty Mihály Általános Iskola)

KÉPZMVÉSZETI KÖR
minden hétfn és pénteken 18 órakor
SEVEN CLUB SINGERS
minden szerdán 16 órakor
(Helye: Dózsa Gy. u. 29.)

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
május 28-án
Kirándulás: Máriagyd, Siklós, Harkány
(Az indulás részleteirl a klubvezet ad tájékoztatást.)
NYUGDÍJAS KÖZTISZTVISELK KLUBJA
május 21-én 14 órakor
Kirándulás Szekszárdra
(A részletekrl tájékoztató levelet küldünk.)
DOBOGÓ TERMÉSZETJÁRÓ ÉS HEGYMÁSZÓ
EGYESÜLET
május 10-én
Országos "Te szedd!" akció
- erdtakarítás az Országos Kéktúra és a bonyhádi
turistautak mentén
Információ: dobogoegyesulet.hu, dobogoegyesulet@gmail.com,
Bischof Tamás 30/450-24-39
május 21-én 15 órakor
NK KLUBJA
május 6-án 18 órakor
MADÁRBARÁTOK KÖRE
május 26-án 18 órakor
DÍSZGALAMB- ÉS KISÁLLAT-TENYÉSZTK KLUBJA
május 12-én 18 órakor
MÉHÉSZ KLUB
május 26-án 17 órakor
BÉLYEGGYJT SZAKKÖR
május 6-án és 20-án 17 órakor
FOLTMOLYOK FOLTVARRÓ KLUB
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 hétfn, kedden,szerdán és csütörtökön 16 órakor
VÖLGYSÉG NÉPTÁNCEGYÜTTES

SZÉKELY KÖR KÓRUSA
minden hétfn és kedden 16.30 órakor
SZÖCSKE AKROBATIKUS ROCK AND ROLL KLUB
minden hétfn 10 órakor
PICURKA JÁTSZÓHÁZ
minden szerdán 18 órakor
"ÉLJ 100 ÉVET EGÉSZSÉGESEN A 3-1-2 MERIDIÁN
GYAKORLATOKKAL!"

EGYÉB SZERVEZETEK PROGRAMJAI,
VÁSÁROK
május 5-én 9-12 óráig
Az Országos ’56-os Szövetség
Tolna Megyei Szervezetének fogadóórája
május 7-én, 14-én, 21-én és 28-án 8-12 óráig
Magdi turi
május 9-én 8-12 óráig
Bababörze
május 12-én 14 órakor
Vakok és Gyengénlátók Egyesületének fogadóórája
május 13-án 8-12 óráig
Bálás cipvásár
minden kedden, szerdán és csütörtökön 9-13 óráig

„JÓ LÉPÉS” program
- munkaer-piaci tanácsadás, szolgáltatás
az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület szervezésében
május 15-én 9 órától
Mozgássérültek Bonyhádi Egyesületének rendezvénye
május 15-én, 19-én és 29-én 8-12 óráig
Vegyes aprócikk vásár
május 16-án 8-11 óráig
Cipvásár
A bonyhádi mveldési központ
a msorváltoztatás jogát fenntartja!
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Komposztáljunk
Szászváron, Györében,
Mázán és Izményben!
KEOP-6.2.0/A/11-2011-0253
Komposztládák Györében és Izményben
Komposztálók kiosztására nyújtott
be KEOP-6.2.0/A/11-2011-0253 pályázatot még 2011-ben a bonyhádi
Laurus Alapítvány. A támogatást
követően a megvalósításra 2013. november 1-jétől van lehetőség, azóta
elkészültek a komposztládák. Mivel
a kertekben mostanában kezdődtek
meg azok a munkák, melyek összefüggésben vannak a komposztálással,
ezért az első kiosztásra a napokban került sor a Bonyhád környéki településeken, Györében és Izményben.

2014. április 4-én, pénteken 14 órakor Izményben a polgármesteri
hivatalban kezdődött a komposztláda osztás, majd 16 órakor Györében
a művelődési házban folytatódott. A jelentkező családok vállalták, hogy
részt vesznek a komposztálásról szóló tájékoztatón, melyhez egy tájékoztató kiadványt és kertészeti naptárt is kaptak. A második kiosztás terveink
szerint 2014. április 25-én és 30-án lesz Szászváron.
laurus
Projektgazda: Laurus Alapítvány
7150 Bonyhád, Fáy ltp. 9. II/9.
www.laurusalapitvany.hu
Tel/fax: 74/454-460
Mobil: 20/3944-459

Megújult a bonyhádvarasdi tájház

Bonyhádvarasd Község Önkormányzata a tájház felújítására 2012.
november 30-án nyújtott be pályázatot a vidéki örökség megőrzésére
LEADER – pályázati kiírásra, melyen
4. 255.707 forint támogatást nyert.
A tájház (Bonyhádvarasd, Petőfi u.

131. sz. 96/98. hrsz.) munkaterületi
átadása 2013. október 21-én megtörtént. A munkálatok 2013. október 22én kezdődtek és 2013. december 4-én
fejeződtek be. A felújítás mértéke 12
százalékos.
hivatal

Saures
Die Bonnharder Deutsche
Selbstverwaltung und der
Ungarndeutsche Kulturverein
veranstalteten im März zum
ersten Mal ein „schwäbisches“
Schweineschlachten – auch mit dem
Ziel, eine Tradition zu schaffen.
Schauplatz war die Koller Pension,
eine Spende der Eigentümer-Familie.
Der Tag verlief wie früher, auch die
Speisen wurden unter den Anleitungen von Elisabeth Hein nach alten
Rezepten zubereitet. Auf den Mittagstisch kam das beliebte „Saures“, dessen
Rezept wir folgend veröffentlichen.
(für 6-8 Personen)
2000 g Fleisch (Rippchen, Kopffleisch,
Lunge, Herz, Nieren, Leber)
500 g Zwiebeln
Kochfleischbrühe bzw. Wasser
100-120 g Schmalz
Salz
2-3 EL Gewürzpaprika

(evtl. Kirschpaprika, wenn man es
scharf mag)
5 Knoblauchzehen
6-8 Lorbeerblätter
Pfeffer, Piment, Tomatensaft
0,5 l Sauerrahm
3 EL Mehl
Essig

Die Zwiebeln länglich schneiden und im Schmalz kurz andünsten, dann
Lunge, Herz, Nieren, und das klein gewürfelte Fleisch dazugeben und
zusammen dünsten. Salzen und bei ständigem Rühren solange kochen, bis
der Saft verdunstet ist. Mit Paprika bestreuen und mit Kochfleischbrühe bzw.
Wasser aufgießen. Mit Salz, Knoblauch, (Kirschpaprika), Lorbeerblättern,
Pfeffer, Piment und Tomatensaft würzen. Inzwischen Sauerrahm und Mehl
verrühren. Wenn das Fleisch gar ist, das ganze Gericht damit anrühren.
Am Ende mit Essig abschmecken (man kann den Essig auch auf den Tisch
stellen und jeder kann sich das Essen nach eigenem Geschmack säuern).
Saure Gurken oder Paprikaschoten dazu reichen. Mit Semmelknödeln oder
frischem Weißbrot servieren.
Dieses Soßengericht wird vor allem beim Schweine schlachten, aber auch
sonst sehr gerne gekocht. Je mehr Fleischsorten man vom Schwein nimmt,
desto besser schmeckt es.
lzs

Felújították a bonyhádvarasdi
ravatalozót és környezetét

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a település ravatalozójának és környezetének rendbetételére 2012. november 30-án pályázatot nyújtott be a
LEADER pályázati kiírásra, a vidéki

örökség megőrzésére. A munkálatok
2013. október 1-jén kezdődtek meg
és 2013. december 12-én fejeződtek
be. A felújítás mértéke 12 százalékos.
hivatal
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Rekordkorán lehet meggyet és
cseresznyét szüretelni az idén
Az enyhe tél miatt egy hónappal
korábban borultak virágba a gyümölcsfák, így az idén rekordkorán
lehet majd meggyet és cseresznyét
szüretelni - közölte a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
(NAIK) gyümölcstermesztési kutatóintézete kedden.
Évtizedek óta nem volt példa arra,
hogy húsvét előtt szinte valamennyi
hazai gyümölcsfajtánál bekövetkezzen a teljes virághullás.
Idén azonban az extrém enyhe téli
időjárásnak köszönhetően a szokásosnál közel egy hónappal korábban
indultak virágzásnak a fák - áll a közleményben. A kutatóintézet munkatársai szerint általánosságban remek
termés ígérkezik a korai tavasz miatt,
mindössze a májusi fagyosszentek
okozhatnak kárt az előre tolódott
érési időszak miatt, az akkor már
borsónyi méretű gyümölcsökben.
Míg tavaly a későn beköszöntő tavasz adott okot aggodalomra a hazai
gyümölcstermesztésben, most a jó
idő miatti korai virágzás okozhat
esetleges problémákat a szakemberek szerint.
A közlemény idézi Apostol Jánost,
a NAIK gyümölcstermesztési kuta-

tóintézetének tudományos főmunkatársát, aki elmondta: négy évtizedre
visszamenőleg mindig húsvétkor
szoktak virágozni a cseresznye- és
meggyfák.
Most azonban az enyhe tél miatt
a legkorábbi cseresznyefajta, a Rita
már március 25. környékén virágzásnak indult, így meleg idő esetén már
május elején lehet majd szüretelni.
A cseresznye és a meggy már közel
jár a teljes virághulláshoz, ahogyan
a szilva és az alma is - tette hozzá.
A szakember kiemelte, hogy április
közepéig a cseresznye 90, a meggy 70
százaléka virágzott el, de a mandulaés kajszibarackfák is nagyon hamar
virágba borultak. Az őszibarack a
teljes virágzása végén van, az alma
még most is virágzik, és a héten már
a birs és naspolya is megindul. A
szakemberek bizakodóak a termés
mennyiségét és minőségét illetően,
ugyanis idén a méhek gond nélkül
végezhették munkájukat.
A tavalyi későn jött tavasz miatt
ugyanis akkor szinte egyszerre indultak virágzásnak a gyümölcsfák, s ez
jelentősen megnehezítette dolgukat.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (MVH) összesen 5,7 milliárd
forint összegű támogatás kifizetését
indította el a múlt héten az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) társfinanszírozott nem
terület- és állatalapú jogcímekre, 936
kérelem esetében - közölte az MVH
kedden az MTI-vel.
A jóváhagyott összegből mezőgazdasági jogcímekre - elsősorban
állattartó telepek korszerűsítésére,

valamint mezőgazdasági termékek
értéknövelésére és kertészetek korszerűsítésére - 1,4 milliárd forintot
fizet ki az MVH.
Vidékfejlesztési jogcímekre - például falufejlesztésre, mikrovállalkozások
fejlesztésére, a vidéki örökség megőrzésére, továbbá a nem mezőgazdasági
tevékenységgé történő átalakítás jogcímekre - 4,3 milliárd forintot fordít
a hivatal.
Forrás: MTI 2014. április 15.

Tisztelt Ügyfelek!
- A területalapú támogatás (SAPS) beadási határideje
várhatóan az elmúlt évekhez hasonlóan 2014. április 9. és
május 15. között lesz.
- Módosítási lehetőség (területek növelésére és növényváltásra) 2014. május 30-ig lesz.
- Pontosítási lehetőség (területek csökkentése, határok
módosítása, növényváltás) várhatóan 2014. június 6-ig lesz.
- A földhasználati bejelentőknek június első hétvégéjére
szintén naprakésznek kell lenniük. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján nemcsak a bérelt, hanem a saját tulajdonú földek
használatát is be kell jelenteni!
- Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó-és Vámhivatal, az MVH, a Bonyhádi Járási Földhivatal és a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara ügyféladatai a felsorolt intézmények
között átláthatóak!
Kérjük, időpontegyeztetés céljából jelentkezzenek az
alábbi telefonszámok valamelyikén: 74/550-069;
74/452-976; 30/4393-748; 30/3630-827; 30/3510-170.
Weiszenburger József (NAK)

Hivatalos a szegedi lézer kutatóközpont
MVH: 5,7 milliárd forint mezőgazdasági kivitelezési tenderének a nyertese
A Közbeszerzési Értesítő hétfői 36,998 milliárdra módosította, egyútberuházásokra
Forrás: MTI 2014. április 15.

száma hivatalosan is közölte, hogy
nettó 25 milliárd 88 millió forintért
a Strabag MML Kft. és a Swietelsky
Magyarország Kft. építheti fel a szegedi lézer kutatóközpontot.
A központ egy 16,5 hektáros telken épül fel. A lézer technológia főépületének a teljes területe 10 ezer
négyzetméter. További három épület
is készül, több mint 20 ezer négyzetméterrel. Az első fázis forrásaként
2012-ben 46,998 milliárd forintot
határozott meg a kormány. Ezt tavaly

tal előirányzott a második fázisra 24,3
milliárd forintot. Ez utóbbit februárban 28,58 milliárd forintra emelte. Az
ELI - Extreme Light Infrastructure
- az Európai Unió kutatási nagyberendezéseinek egyike. Ez lesz a világ
egyik első olyan kutatóközpontja,
ahol a fény és az anyag kölcsönhatását a lehető legrövidebb időtartamú
jelekkel - jelenleg attoszekundumos
fényimpulzusok mentén - a legnagyobb intenzitással lehet vizsgálni.
MTI 2014. április 14.

A fogyasztást főként hazai élelmiszerekkel kell kielégíteni
A belföldi élelmiszerfogyasztást
alapvetően hazai termékekkel kell
kielégíteni – mondta Győrffy Balázs,
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) elnöke szerdán Budapesten
újságírók előtt.
A NAK elnöke az Óbudai Kolosy
téri termelői piac átadásán beszélt

minderről. Kitért arra: az Európai
Unió szintén támogatja azt a kezdeményezést, hogy az országok belső
piacait belső termelésből kell ellátni.
Ezt támasztja alá, hogy a Közös Agrárpolitikán belül az unióban indult
egy tematikus alprogram, amely a rövid ellátási lánc alkalmazását hivatott

elősegíteni. Ez azt jelenti, hogy minél
kevesebb szereplőn keresztül jusson el
az áru, az élelmiszer a fogyasztókhoz
– mondta.
Hozzátette: a NAK is támogatja,
hogy a rövid ellátási láncot országon belül minél szélesebb körben
alkalmazzák.

Így biztosítva minőségi élelmiszert
fogyasztóknak és biztos megélhetést
a termelőknek.
Ezért is vesz részt és támogatja a
NAK termelői piacok létrehozását –
közölte Győrffy Balázs.
Forrás: MTI (2014.04.16.)
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Beszélgetés Hangyási Lajossal a bonyhádi
Hősök Napja Fesztiválról

- Hányadik alkalommal rendezi meg
a Bonyhádi Airsoft Sportegyesület ezt
a rendezvényt?
- 2011-ben rendezte meg egyesületünk először, idén negyedik alkalommal szervezzük meg a Hősök Napját.
- Mi a rendezvény célja?
- A fesztivál célja egyrészt, hogy
tiszteletünket fejezzük ki azon magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik életüket áldozták a magyar
haza védelmében, ezért évről évre
megkoszorúzzuk a Bonyhádon található magyar katonai emlékműveket.
Az esemény megszervezésével a másik célunk, hogy felhívjuk a figyelmet
a Magyar Hősök Emlékünnepére.
- Milyen múltja van ennek az emléknapnak?
- A hősi halottak előtti tisztelgés
igénye az első világháború idején
fogalmazódott meg először, hiszen
a magyarság addig soha nem látott
emberáldozatot hozott, így sokan
vélték úgy, hogy az elesett százezrekre
megkülönböztetett módon kell megemlékezni. Először 1915-ben báró
Abele Ferenc vezérkari őrnagy tett
javaslatot arra, hogy minden telepü-

lés - lehetőségeihez mérten - állítson
kőemléket a világháborúban elesett
hősei emlékére. Ezzel a kezdeményezéssel gróf Tisza István miniszterelnök is azonosult, az ő előterjesztését
a képviselőház az 1917. évi VIII. törvénycikkben emelte jogerőre. Ennek
köszönhetően kezdték meg a hősi
emlékművek felállítását, melyek még
ma is láthatóak országszerte. A második világháború idején, 1942-ben
miniszteri rendeletben határoztak
arról, hogy a hősök nevét véssék bele
az emlékművekbe. 1945. május 27én még volt megemlékezés, de már
kisebb keretek között. Később politikai és szimbolikus tartalma miatt
tilalommal sújtották, eszmei üzenetét
diszkreditálták. A szocialista Magyarországon ezt a napot nem ünnepelték.
- Mikor került vissza a hivatalosan
elfogadott emléknapok közé?
- A nemzet erkölcsi adósságát akkor törlesztette, amikor a Magyar
Köztársaság Országgyűlése kihirdette a magyar hősök emlékének
megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi
LXIII. törvényt. Ennek első mondatát
felolvasom, mert kifejezi ennek az
ügynek a fontosságát: „A magyarság
hosszú, nehéz történelme során, különösen a honfoglalás és Szent István
király ezer esztendővel ezelőtt történt
államalapítása óta a haza megszámlálhatatlan fia és leánya harcolt fegyverrel vagy anélkül Magyarország, a
magyar nemzet védelmében, illetve
vállalt vértanúságot a hazáért. Tetteik
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy
fennmaradt a magyar nemzet és a
magyar állam…” A törvénnyel május
utolsó vasárnapját a Magyar Hősök
Emlékünnepének, a budapesti Hősök

„Ha őseink is elszaladtak volna, valahányszor
nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország.”
Wass Albert
terén a Milleniumi Emlékművet és
a Hősök Emlékkövét pedig nemzeti
emlékhellyé nyilvánították.
- Mikor és hol rendezik meg idén ezt
a fesztivált?
- A fesztivált 2014. május 23. és
25. között rendezzük meg Bonyhád
Város déli vízmű telepének területén
(6. sz. főút 159. sz. kilométerkő, a
szociális otthon mögött).
- Mikor és hol lesz a rendezvény hivatalos megnyitója?
- A hivatalos megnyitó a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ
előtti téren lesz 2014. május 24-én,
délelőtt 10 órától, ahol Potápi Árpád
János, Bonyhád polgármestere mond
beszédet. A megnyitót katonai felvonulás előzi majd meg: honfoglaláskori
lovasok, Mátyás fekete serege, magyar
huszárok és veterán katonai járművek részvételével. Este, már a vízmű területén tartjuk a Hősök Napja
emlékműsort, mely két kiemelkedő
esemény köré: a Madéfalvi veszedelem 250. és az első világháború
kitörésének 100. évfordulója köré
szerveződik. Vasárnap, azaz május
25-én lesz az első világháborús katonai emlékmű (római katolikus templom mellett) és a második világháborús katonai emlékmű (Rákóczi utca
és Táncsics utca kereszteződésében)
koszorúzása. Az eseményre minden
állami, egyházi, civil szervezetet és
érdeklődőt szeretettel várunk.
- A fesztivál helyszínén milyen programokat kínálnak az érdeklődőknek?
- Katonai hagyományőrzők segítségével kívánjuk bemutatni a Kárpátmedence hadtörténetét a honfoglalástól napjainkig. Az érdeklődők
betekinthetnek a honfoglalás korába,
a középkor, az új (huszárok) és leg-

újabb kor (második világháború) időszakának hadászatába, korhű tárgyi
eszközökkel, ruházatokkal és fegyverekkel, valamint veterán katonai
járművekkel találkozhatnak.
- Május utolsó vasárnapja gyermeknap is egyben. Számukra mit
kínálnak?
- Számukra készségfejlesztő programokat, játékos vetélkedőket, játszóházat, kézműves foglalkozásokat
kínálunk. Kipróbálhatják a szalmavárat és a rendezvény teljes ideje alatt
mesemondók szórakoztatják őket.
- Mit mondana még el a rendezvénynyel kapcsolatban?
- A szabadidős programjaink között
mindig bemutatkozási lehetőséget
kínálunk a térségben működő kulturális, sport és szabadidős szervezetek
számára valamint szintén bemutatkozási lehetőséget kínálunk a honvédség, a rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat és büntetés-végrehajtás
stb. számra. A rendezvény teljes ideje
alatt magyar kézművesek és kiskereskedők termékeivel ismerkedhetnek
meg a látogatók a Magyarok vásárában. Részletes információ: www.
bonyhadairsoft.hu oldalon található.
- Köszönöm a beszélgetést! A rendezvényhez jó időt és sok sikert kívánok!
- Köszönöm.
ircsi.szarvas
Tisztelettel kérjük, hogy
támogassa egyesületünket személyi jövedelemadójának
1%-ának felajánlásával.
Adószámunk:

18868261-1-17
Bonyhádi Airsoft
Sportegyesület, a Hősök Napja
Fesztivál szervezője
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1. csütörtök

Fülöp, Jakab

2. péntek

Zsigmond, Csaba

3. szombat



4. vasárnap

Mónika, Dalia


6. kedd

Györgyi, Magó
Ivett, Szilas

7. szerda

Gizella, Bendegúz

8. csütörtök

Mihály, Somogy
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A magyar sport napja; Diószegi Vilmos
születsénapja (1923)

A Szent kereszt megtalálása
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ApCsel 9,31-42;Jn 6,60-69

 /:#Q*'*

14. szerda

Bars, Gyöngyi

15. csütörtök Zsófia,Büszke
16. péntek
17. szombat

Botond, Csongor
Paszkál, Itlár

18. vasárnap Alexandra, Erik

20. kedd
21. szerda

Ivó, Milán
Bernát, Kadarta
Konstantin

22. csütörtök Júlia, Rita
23. péntek



24. szombat

Eszter, Vidorka

25. vasárnap Orbán, Bársonyka


Fülöp, Dobotka

27. kedd

Hella, Ede

28. szerda

Csanád, Emil

29. csütörtök Magdolna, Kalandó
30. péntek
31. szombat

Janka, Zsanett
 !

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

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

Ármin, Pálma

Szervác, Mátka

ApCsel 2,14.22-28; 1Pét 1,17-21

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

10. szombat

13. kedd

1Kor 15,1-8; Jn 14,6-14

A Nemzeközi Vöröskereszt napja

 

Pongrác, Gyöngy

Májusi eső aranyat ér.
Ha május elsején a nap tisztán jön
fel, száraz nyár lesz.
Ha május elsején két csepp eső is
esik, tisztítsd meg a sziklát is, mert
ott is fű lesz.
Ha májusban nincs eső, a nyár száraz lesz, fű nem lesz; ha viharos idők
vannak, görget, fű lesz.
Sok bort hoz a három ác, ha felhőt
egyiken sem látsz. (Pongrác, Szervác,
Bonifác)
Ha áldozó csütörtökön (május16.)
esik, sok szénát megeszen, azaz sok
eső lesz, a széna elrothad.
Ha május elseje és Pünkösd között
nem lesz eső, az aranyeke sem ér meg
egy árpacipót.

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

Boldog Gizella; Berzsenyi Dániel születésnapja
ApCsel 8,1-8;Jn 6,35-40
(1776)

9. péntek
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Európa nap; Radnóti Miklós (1909) és Lázár Ervin
ApCsel 6,8-15; Jn 6,22-29
(1936) születésnapja

Az Európai Unió ünnepe; Batsányi János
születésnapja (1763)

11. vasárnap Ferenc, Balmaz

,JHQDSWiU

A munka ünnepe; Szt Fülöp és Szt. Jakab; Zrínyi
ApCsel 5,27-33; Jn 3,31-36
Miklós születésnapja (1620)

Boldog Salkaházi Sára
<*/+':* = //@>:#

Az egészség és a biztonság napja a
bányaiparban
Zsigmondy Vilmos születésnapja (1821)

ApCsel 2,14a.36-41; Jn 10,1-10
ApCsel 11,1-8; Jn 10,11-18
ApCsel 11,19-26; Jn 10,22-30
ApCsel 12,24-13,5a; Jn 12,44-50

A család nemzetközi napja; A szlovákiai magyarok
ApCsel 13,13-25; Jn 13,16-20
napja

Nepomuki Szent János
' /@  > ':#+>T& 
születésnapja (1907)
Múzeumi világnap; Az internet világnapja;
Madarak és fák napja

A tömegtájékoztatás napja
Orbán Ottó (1936) és Schweitzer Pál (1893)
születésnapja

A magyar honvédelem napja

ApCsel 13,26-33; Jn 14,1-6
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ApCsel 13,44-52;Jn 14,7-14
ApCsel 6,1-7; Jn 14,1-12

Völgységi Hírlevél – Ingyenes közéleti ha-

ApCsel 14,5-18; Jn14,21-26

WJMBQ t ,JBEKB B 7ÚMHZTÏHJ ½OLPSNÈOZ[B-

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

UPL5ÈSTVMÈTBt'FMFMʩTLJBEØ1PUÈQJ«SQÈE

ApCsel 15,1-6; Jn 15,1-8
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Oláh György születésnapja (1927), kémiai Nobel-díj
ApCsel 15,7-21;Jn 15,9-11
(1994)

Boldog Apor Vilmos; Rippl-Rónai József
születésnapja (1861)

Az európai nemzeti parkok napja

WPU!HNBJMDPN t 5ÚSEFMÏT  OZPN-

ApCsel 15,22-31; Jn 15, 12-17

EBJ FMʩLÏT[ÓUÏT 8BMUFS $SFBUVSFT ,GU t

ApCsel 16,1-10; Jn 15,18-21

Nyomda: VölgyTÏH/ZPNEBt5FSKFT[UJB.BSzent Orbán; Afrika nap; Gyermeknap
Vendl Mária születésnapja (1890)
Boldog Temesvári Pelbárt; Marton Dénes
születésnapja (1873)
Vígh Albert születénapja (1864)
Harsányi János születénapja (1920),
közgazdasági Nobel-díj (1994)

ApCsel 8,5-8; Jn 14,15-21

HZBS1PTUB;SUt*44/

ApCsel 16,11-15; Jn 15,26-16,4
ApCsel 16,22-34; Jn 16,5-11
ApCsel 17,15.22-18,1; Jn 16,12-15
ApCsel 18,1-8; Jn 16,16-20

A szent jobb megtalálásának napja

ApCsel 18,9-18; Jn 16,20-23a

Dohánymentes világnap; A katolikus
tömegtájékoztatás világnapja

ApCsel 18,23-28; Jn 16,23b-28

Lelki Tükör – Jézus föltámadása

Az asszonyok a sírnál. Szombat
elmúltával, a hét első napjára virradóra, elment Mária Magdolna és a
másik Mária, hogy megnézze a sírt.
Akkor nagy földindulás támadt. Az

Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült.
Tekintete olyan volt, mint villám és
ruhája, mint a hó. Az őrök tőle való
félelmükben halálra rémültek. Az
angyal így szólt az asszonyokhoz:
„Ne féljetek! Tudom, hogy Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs
itt. Föltámadt, amint megmondta.
Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol
nyugodott. Most siessetek és vigyétek
hírül tanítványainak: Föltámadt halottaiból és előttetek megy Galileába. Ott

majd viszontlátjátok. Ezzel mindent
elmondtam”.
Félelemmel, de még nagyobb örömmel eltelve gyorsan elhagyták a sírt
és siettek, hogy megvigyék a hírt a
tanítványoknak. Egyszerre csak Jézus
jött szembe velük és így köszöntötte
őket: „Üdv Nektek!” Odafutottak és
leborulva átkarolták lábait. Jézus így
szólt: „Ne féljetek! Menjetek, vigyétek
hírül testvéreimnek, hogy térjenek viszsza Galileába: ott majd viszontlátnak.”
Mt. 28, 1-10.

www.vot.hu
vot7151@gmail.com
06-20/466-2277
A Német Nemzetiségi
Kulturális Egyesület
köszöni az előző évi
személyi jövedelemadó
1%-ának felajánlását,
melyet az idei évben is
nagy szeretettel vár.
Az egyesület adószáma:

18850288-1-17
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1\iULIHV]WLYiORNIDOXQDSRND9|OJ\VpJEHQ
Május
+ĞV|N1DSMD)HV]WLYiO%RQ\KiG
Június
9. Pünkösdi koncert a bonyhádi evangélikus templomban
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21. Múzeumok éjszakája, Völgységi Múzeum (Bonyhád)
23. Múzeumok éjszakája, Nagymányoki Nemzetiségi Tájház
24. Falunap – Bográcsfesztivál, Zomba
=iYRGLÅ)RUJyµ)HV]WLYiO

Július
3-6. Fogathajtó verseny, Zomba
13. Grábóci szerb ortodox búcsú és falunap
18-19. Kismányoki falunap
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Augusztus





Å%XNRYLQDL7DOiONR]iVRNµ1HP]HWN|]L)RONOyUIHV]WLYiO
%RQ\KiG
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6RPPHUIHVW%RQ\KiG
16. Öt éves Nagymányok Városa
16Q X> Y:
20. Bátaapáti falunap
23. Izményi falunap
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REJTVÉNYPÁLYÁZAT
A LÍRA KÖNYVESBOLT
TÁMOGATÁSÁVAL

Márciusi rejtvényünk megfejtése:
„Akár szabályos, akár nem, én még nem érem fel az asztalt.”
A képen a nyertes, Sebestyénné Pálfi Andrea bonyhádi lakos (a kép
jobb oldalán) veszi át a nyereményt, egy ajándékutalványt
Kiss Krisztina üzletvezetőtől
a LÍRA KÖNYVESBOLTBAN
Bonyhádon, a Szent Imre u. 2. sz. alatt.
Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését
2014. május 9-ig, levelezőlapon kérjük postára adni.
Levélcím: Völgységi Önkormányzatok Társulása 7151 Bonyhád Pf. 56
Kérjük, ne felejtsék megadni telefonos elérhetőségüket is!
Szeretné egy rövid interjúban ingyenesen bemutatni vállalkozását?
Kérjük, jelentkezzen a 06-20/466-2277-es telefonszámon vagy a
vot7151@gmail.com címen.
Szívesen várjuk a hírlevél terjesztésével kapcsolatos észrevételeit.

