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Felvidéki magyarok találkozója
Bonyhádon

A második világháború után újjáalakult Csehszlovákiában az 1945.
április 5-i kassai kormányprogram
a magyarokat és a németeket kollektívan tette felelőssé az ország
„felbomlasztásáért”, majd a Benešdekrétumok nyomán megszűnt a felvidéki magyarság 97 százalékának
állampolgársága. Az 1946. február
27-én, Budapesten aláírt lakosságcsere-egyezményt követően 1947.

április 12. és 1949. június 5. között 76.
616 magyart szállítottak át Magyarországra. A csehszlovák karhatalom
kíséretében áttelepített magyaroktól
160 ezer hold földet és több mint 15
ezer lakóházat vettek el.
A Völgységbe telepített felvidéki
magyarság találkozó keretében emlékezik meg a kitelepítésről és ezen
alkalmakkor vendégségbe hívja a felFolytatás a 2. oldalon

Átadták a felújított Idősek Otthonát
Bonyhádon

2014. május 28-án átadták a Gondozási Központ Szabadság tér 2. sz. alatti
Idősek Otthonának felújított épületét.
Az ünnepélyes átadáson az intézmény
vezetőjét, Pál Krisztinát követően
Filóné Ferencz Ibolya alpolgármester köszöntötte az otthon lakóit, a
történelmi egyházak képviselőit, a
képviselő-testület megjelent tagjait,
valamint a kivitelező vállalkozás képviselőit. Az alpolgármester asszony

beszédében méltatta a munkában
résztvevők erőfeszítéseit, melynek
célja az volt, hogy az otthonlakók
számára családias, emberséges környezetet alakítsanak ki és az ellátás
szakmai feltételein is javítsanak. Az
új épületet, a benne lakókat és a dolgozókat Krähling Dániel nyugalmazott lelkész, Pater Illés Albert SJ. és
Folytatás a 2. oldalon

Potápi Árpád Jánost a Miniszterelnökség
államtitkárává nevezték ki

Lázár János, a Miniszterelnökséget
vezető miniszter megnevezte, hogy
államtitkárai közül ki miért felel majd
- közölte Kurucz Éva kormányszóvivő
az MTI-vel 2014. június 11-én. Tájékoztatása szerint a hét államtitkár
egyike, Potápi Árpád János, aki eddig
az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságát vezette. Az állam-

titkári hatásköre a nemzetpolitikára
terjed ki, Semjén Zsolt tárca nélküli
miniszter és Lázár János miniszter
irányítása alatt.
Az államtitkárok kinevezésüket
június 12-én vették át Áder János
köztársasági elnöktől az Országház
Vadásztermében.
szirenke

Bajnok a B-BETON Bonyhádi KSE!

2014. május 31-e sporttörténelmi
napként vonul be Bonyhád történetébe, hiszen a bonyhádi kosárcsapat
- Jilling László, Faragó Péter, Lukács
Attila, Tömösváry Máté, Hegedűs
Attila, Panta István, Rutkai Péter,
Horváth Balázs Gábor, Kovács Balázs,
Gébert Attila, Verli Róbert és Pechár
Csaba részvételével- Morgen Frigyes,
valamint Puha Jenő irányításával,
78:64-re verte a fővárosi Műegyetem
Atlétikai és Football Club (MAFC)
csapatát az NBI/B bajnoki döntőben.
A személyes beszámolók remek

hangulatú mérkőzésről, jó játékvezetésről, fantasztikus egyéni teljesítményekről és kiváló taktikai csatáról
szóltak. A városi sportcsarnokban
zajlott bajnoki döntő igazi kosárlabda
fieszta volt, melynek hangulatáról
több mint háromszáz fős szurkolótábor gondoskodott. Ezzel a sikerrel
a bonyhádi csapat megnyerte a jogot
a legfelső osztályban való indulásra.
Nemrégiben az is eldőlt, hogy ezt a
lehetőséget nem tudja javára fordítaFolytatás a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
vidéki települések magyarságát, melyhez legtöbb esetben rokoni szálakkal
kötődik. A Pünkösdhétfőn megrendezett 16. találkozó a bonyhádi római
katolikus templomban, a kőszegi főtisztelendő Juhos Ferenc SVD által
celebrált szentmisével vette kezdetét.
A rendezvény a Völgységi Múzeumnál ünnepséggel folytatódott, melyen
közreműködött a felvidéki Deákiból
érkezett Horváth Rebeka, a Deáki
Dalkör, Kemény Jánosné, Farkas Béla
és a főszervező-házigazda Felvidékiek
Egyesületének Kórusa.
A megemlékezésen köszöntőt mondott Kolozsiné Gergely Cecília, László-Varga Zsuzsanna, a Tolna Megyei
Kormányhivatal főigazgatója, majd
Deáki polgármestere, Hajdu László
tartott emlékbeszédet.
Ezt követően önkormányzatok, in-

Átadták a felújított...
Folytatás az 1. oldalról

Mészáros Zoltán lelkipásztor áldotta
meg. Bonyhád Város Önkormányzata
tavaly sikeresen pályázott az Új Széchenyi Program kiírásán, melynek
köszönhetően 50. 588. 000 forint
teljes költségvetésből három új férőhellyel, új irodával, orvosi szobával és akadálymentesített fürdővel
gyarapodott az intézmény. A teljes
tetőzet cseréjét, a födémszerkezet és
a falszerkezet hőszigetelését, a hom-

tézmények és szervezetek képviselői
koszorúzták meg a felvidéki kitelepítés emléktábláját.
Az egész napos rendezvény kulturális programmal folytatódott a
Vörösmarty Mihály Művelődési Központban, melyet Potápi Árpád János,
az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke nyitott meg.
A színpadi műsorban bemutatkoztak
Deáki kulturális csoportjai, az alapiskola tanulói, a Borostyán Nyugdíjas klub, a Deáki Dalkör, valamint a
Bonyhádi Székely Kör népdalköre és
a Völgység Néptánc Egyesület.
A délutáni programban, a Jónás
János Közösségi Házban lehetőség
nyílt beszélgetésre, rokoni kapcsolatok ápolására, valamint az érdeklődők és résztvevők megismerhették
Szomolai Tibor Felvidéki saga című
könyvét.
szirenke
lokzati nyílászárók cseréjét, a fűtési
és melegvíz ellátó rendszer felújítását
is elvégezte a kivitelező SATIFLO
Kft. Akadálymentesítették az intézmény személy és teherbejáratát. A
mozgáskorlátozottakat egy újonnan
beépített emelőlift segíti. Az udvar
térkő burkolatot kapott, a kerítésbe
pedig új kapukat építettek be. A belső
kertbe ősszel telepítenek növényeket
annak érdekében, hogy esztétikus és
rendezett környezetben élhessenek
az otthon lakói.
szirenke

Megemlékezés a Nemzeti összetartozás
emléknapján
2014. június 4-én a bonyhádi Vörösmarty téren, az Országzászlónál
tartott megemlékezésen és koszorúzáson Bonyhád Város alpolgármestere, Filóné Ferencz Ibolya mondott
beszédet. Megemlékezésének középpontjába a trianoni békedelegáció elnökét, Apponyi Albert grófot állította,
aki 1920. január 16-án mondta el
„védőbeszédét” francia, angol és olasz
nyelvtudását, diplomáciai tudását,
nemzetközi politikai tekintélyét és
népszerűségét latba vetve küzdött
Magyarországért. Bár Apponyi közel hetven perces beszéde szónoki
mestermű volt és mély benyomást
tett a bizottság tagjaira, a döntésre
semmilyen befolyással nem bírt. A
trianoni békediktátum máig ható,
tragikus következményei minden

magyar számára ismertek kell, hogy
legyenek. Az alpolgármester beszédében utalt az emléknap fontosságára,
mellyel az Országgyűlés kinyilvánította, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden
tagja és közössége része az egységes
magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság,
s egyúttal a magyarok személyes és
közösségi önazonosságának meghatározó eleme”. Beszédét Wass Albert
szavaival zárta: „Trianon árnyékában
élve feledjünk el minden személyi
sérelmet, pártoskodást és nyújtsunk
testvérkezet mindenkinek, aki szívében és szándékában magyar még
akkor is, ha nézeteink sok mindenben
nem egyeznek.”
szirenke

A Comenius csoport harmadik
találkozója Törökországban
A Vörösmarty Mihály Általános
Iskolából négy nevelő (Csizmadiáné
Énekes Piroska, Horváthné Bék Mária, Takács Lászlóné és Wagner Anna)
a Comenius projekt keretében május
11- én a törökországi Aksaray városába repült. A török vendéglátók nagy
örömmel fogadták a négy különböző
országból érkező vendégeiket. A pedagógusok pedig már ismerősként
köszöntötték egymást. Igaz a projekt
nyelve az angol, de amikor a törökök,
lengyelek, olaszok, németek és a magyarok is a saját nyelvükön szólalnak
meg, az aztán az igazi nyelvi kavalkád.
Az Ázsiában töltött egy hét alatt
több programot beszéltek meg a
résztvevők. Véglegesítették a szótárat,
amiben a gyerekek által kiválasztott
szavak vannak. Az öt nyelven megírt
szójegyzéket a gyerekek rajzai díszítik
és a szavakat is gyerekek mondták fel
a saját anyanyelvükön.
Minden ország bemutatta a saját
városában dolgozó kézműveseket.
Mi Magyarországról, Bonyhádról
Herbszt Helga keramikust, Fazekas
József mesterkovácsot mutattuk be
a többieknek. Közös projektben is
részt vettünk. Van Gogh Csillagos
Éj festményét festettük meg közösen.
Mindenki nagyon büszke volt a közös
műre, ami persze a saját ízlésünket
is tükrözte.
Aksarayban megismerkedhettük a
török iskolarendszerrel, ami nagyon
hasonlít a magyar iskolatípusokra.
A nyolc általános után négy év gimnázium, középiskola, majd főiskola,
egyetem következik. Az osztályzatok

Bajnok a B-BETON...

Folytatás az 1. oldalról

ni, tehát nem tud elindulni a csapat az
NBI/A osztályban. Ennek legfőbb oka
a létesítményi hiányosságok, ugyanis
a Madách utcai sportcsarnok nem
alkalmas 1000 fő befogadására, ami
alatt sajnos nem lehet mérkőzést játszani a legfelső osztályban.
A 2014-2015-ös szezonban tehát
ismét az NBI/B osztályban szerepel
majd a bonyhádi csapat. Darabos Péter a Bonyhádi KSE ügyvezető elnöke
elmondta, hogy ez az egyik legfantasztikusabb élmény az egyesület eddigi életében. Az évek során a csapat

is ugyanazok, mint nálunk. A török
gyerekeket is öt jeggyel értékelik és
ott is az ötös a legjobb érdemjegy. A
különbség az, hogy az általános iskola
felső osztályos tanulói nagyon sokat
vizsgáznak még. A vizsgaeredményeik alapján veszik őket fel gimnáziumokba és szakközépiskolákba. Ami
nekünk nagyon tetszett, hogy a török
gyerekek is, mint az olasz tanulók
egyenruhát hordanak. Vendégszeretőek, kíváncsiak és nagyon örültek a
sok vendégnek. Gazdagabbak lettünk
egy igazi török fürdőzéssel. A török
templomokba vezetőink segítségével
betekinthettünk. Hallottuk a müezzin
énekét, aki már reggel napkelte előtt
imára szólította híveit. A világörökség részeként számon tartott csodás
kappadókiai kiránduláson is részt vehettünk. Kappadókiában mészkőből
és tufából az idők folyamán különféle
alakzatok formálódtak ki, mint például a „tündérkémények”. Azért hívják
őket így, mert az emberek azt hitték,
hogy ezek a föld alatt lakó tündérek
kéményei.
Sajnos, mint mindennek, ennek
a hétnek is vége szakadt. Sírva búcsúzkodtunk egymástól, de mindenki
pozitívan, élményekkel gazdagodva
tért vissza iskolájába. Reméljük, hogy
októberben ugyanilyen élményeket
tudunk mi is biztosítani vendégeinknek. Ugyanis októberben az öt
ország (Németország, Olaszország,
Törökország, Lengyelország és a házigazda Magyarország) pedagógusai
itt Bonyhádon találkoznak.
Csizmadiáné Énekes Piroska

nyert már Hepp kupát, bronzérmet és
ezüstérmet, azonban arannyal gazdagodni leírhatatlan érzés.
Ezúton is szeretnék megköszönni
a városvezetésnek, hogy támogatták
az egyesületet és segítették a bajnoki
cím elérésében.
Valamint szeretnék megköszönni az
összes szponzoruknak a támogatást,
hisz nélkülük sem sikerülhetett volna
elérni ezt a történelmi eredményt.
A jövőre nézve pedig szeretnék, ha
ez a gárda együtt maradhatna és megvédhetné címét a honi kosárlabda
bajnokság második vonalában.
szirenke
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Új játszóteret adtak át Izményben

A kis községből eddig talán csak
a játszótér hiányzott, de most ez is
megvalósult. Nem csak homokozó,
hinták és kötélhálós mászóka, de
egy zöld csúszda is helyet kapott.
Ha pedig valakinek focizni esetleg
röplabdázni támad kedve, akkor azt
is nyugodtan megteheti, mert egy
hálóval elkerített területen két focikapu és egy röplabdaháló is a mozogni kívánók rendelkezésre áll. A
játszótéren még egy ivó kút is helyet

kapott. A vadonatúj játszóteret 2014.
május 31-én, szombaton Kelemen
Ferenc polgármester mutatta be, majd
Lehr Anna - Izmény község díszpolgárának - segítségével átvágták a
szalagot. A gyerekek szinte azonnal
megrohamozták a játékokat, és élvezettel próbáltak ki mindent. Az átadás
résztvevői számára a Szülői Munkaközösség készített egy hatalmas
üstnyi paprikás krumplit. Ebéd után
folytatódott a játék, majd pihenésképpen a polgárőrök által felajánlott
fagylaltot fogyaszthatták el a gyerekek. A napot a sok-sok évvel ezelőtt
használt tűzoltó autó is színesítette,
melyet a polgármester vezetett, de
most nem tűzoltók ültek benne, hanem sok-sok gyermek.
Bálint Edit (BPSG)

Grábóci hírek

2014. május 4-én rendezték meg
településünkön az Anyák napi műsort, melyen a gyermekek verseket,
táncdalokat, valamint Juliska és
Mariska kabarészöveget adtak elő.
A szülők süteménnyel vendégelték
meg a megjelenteket.
Szintén májusban kezdődtek meg a
helyi művelődési ház felújítási munkálatai. A tetőfedést a falak és a padozat helyreállítása követi. A megújult
közösségi tér lakosság számára történő átadását szeptemberre tervezik.
Június 1-jén került sor a grábóci
gyermeknap és júniális megrendezésére. A reggeli órákban labdarú-

gásra, majd rendőrségi bemutatóra,
kerékpáros KRESZ oktatásra és kerékpár gravírozásra nyílt lehetőség a
Bonyhádi Rendőrkapitányság közreműködésével. Délben a nosztalgia
jegyében, az Őszirózsa Nyugdíjas
Klub főtt virslit, az önkormányzat
pedig sört kínált a lakosoknak.
Délután sorversenyekkel várták
a gyerekeket, a felnőtteket Häuszer
Beáta szórakoztatta nótákkal, popslágerekkel.
A jó hangulatú rendezvényre Cikóról, Zombáról, Bonyhádról, és Szekszárdról is érkeztek látogatók.
Erős Beáta

Az édesanyákat köszöntötték
A Mozgássérültek Bonyhádi Egyesülete 2014. május 16-án, Anyák napi
ünnepséget rendezett az egyesület
tagjai számára. A fergeteges ünnepi
műsort a Kränzlein Néptánc Együttes Junior csoportja és a Szekszárdi
Szívküldi Dalkör adta. A hangulatot egyesületünk tehetséges amatőr
énekes tagjai, Balog Péter és Szabó
Tamás fokozták. Harmonikán kísért
Fehérvizi István. A megható dallamok után a férfiak cserép virággal

A világháborúk áldozataira emlékeztek
Kismányokon
Kismányok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete idén is
koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott az első és a második
világháborúban elesett, valamint
az elhurcoltatások során elhunyt
kismányokiak emlékére. A 2014. június 24-én tartott megemlékezésen
Simon László polgármester mondott
beszédet és a település fiataljai adtak
műsort. Az első és második világháborús emlékművet megáldotta Aradi
András evangélikus lelkész, Bagi Sándor esperes, nagymányoki plébános
és Markovits Mihály főhadnagy, tábori lelkész. Az ünnepségen jelen volt

Hírek Bátaapátiból

Az elmúlt hónapokban a Nemzeti
Radioaktívhulladék-tárolóba három
külföldi delegáció látogatott Svédországból, Hollandiából és Csehországból.
A vendégeket Darabos Józsefné,
a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató
Társulás (TETT) elnök asszonya is
fogadta. A TETT tagtelepülések polgármesterei részvételével színes prog-

Potápi Árpád János országgyűlési
képviselő, László-Varga Zsuzsanna,
a Tolna Megyei Kormányhivatal főigazgatója és Zsalakóné dr. Studer
Krisztina, a Bonyhádi Járási Hivatal
vezetője. A megemlékezésen közreműködött a Magyar Nemzetőrség.
hivatal

ramokon vettek részt az idelátogató
vendégek. Mindhárom delegációt
lenyűgözte a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) felszín alatti
kamrája és elismerésüket fejezték ki
a látottakkal kapcsolatban.
A bátaapáti köztemetőben elkészült
egy esőbeálló, mely 1. 150. 000 forint
költségvetésből valósult meg.
hivatal

Kórustalálkozót rendeztek Kisdorogon

2014. június 7-én a Kisdorogi Német Hagyományőrző Egyesület Kórustalálkozót rendezett, melyen négy német és egy székely népdalkör – a Bonyhádi
Német Nemzetiségi Egyesület Kórusa, a Kakasdi Német Nemzetiségi Kórus,
a Teveli Német Nemzetiségi Kórus, a helyi Kisdorogi Székely Hagyományőrző Egyesület népdalköre és a házigazda Kisdorogi Német Hagyományőrző
Egyesület kórusa vett részt.
Preiszig Jánosné

Elkezdődött az MME országos gólyafészekfelmérési és gyűrűzési programja
köszöntötték az édesanyákat. A finom
vacsora után hangulatos nosztalgia
zenére szórakozhattak az egyesület
tagjai és barátaik.
Varga Józsefné

Papp Ferenc, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
(MME) munkatársa fehérgólya-fiókákat gyűrűz Szécsényben 2014.
június 11-én.
MTI
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Egészségfejlesztési sorozat 9. Visszajelzések
Az emberek közötti visszajelzések
elemzésével, tudatosításával lehetőségünk nyílik a jobb kapcsolatokra,
bizonyos konfliktusok megelőzésére,
illetve megoldására, a teljesítményproblémák kiküszöbölésére, s a jó
munkahelyi közérzet kialakítására.
Kapcsolataink minőségét jelentős
mértékben befolyásolja, hogy milyen
visszajelzéseket kapunk a bennünket
körülvevő emberektől és vezetőként,
illetve humán erőforrás menedzserként milyeneket adunk. A visszajelzés
abban segít bennünket, hogy megerősítéseket kapjunk működéseinkről, énünk már ismert területeiről,
vagy új információkat szerezzünk
addig ismeretlen területeiről, s ezek
az információk a számunkra ismert
területekre kerüljenek, tehát segítenek a pontosabb önképünk kialakításában. A következőkben ezt fogom
szemléltetni. Az önismeret leírására
széles körben használt Joseph Luft és
Harrington Ingham, Johari ablak modellje, ezen keresztül láthatjuk, hogy
a visszajelzés hogyan tud segíteni
a körülöttünk élő emberek és önmagunk megismerésében. A modell
szerint énünk két dimenzió alapján
4 területre osztható: 1. ismerem 2.
nem ismerem; 3. a többiek ismerik
4. a többiek nem ismerik.
Nyílt én /szabad terület/: személyiségünk azon része, melynek tudatában vagyunk és a többiek előtt is
ismert, olyan információk tartoznak
ide, mint a fizikai megjelenés, tudatosan vállalt és kinyilvánított értékek,
kötődések, viselkedések stb. Rejtett
én /zárt terület/: ami számunkra ismert, de tudatosan elrejtjük a másik
elől: dédelgetett vágyaink, vagy olyan
dolgok, amelyeket eltitkolunk, mert
érzékeny pontjainkat takarják /pl.
gyenge teljesítmények, kudarcok,
félelmek /, vagy mert azt gondoljuk,
hogy a normáktól eltérőek, a többiek
elutasítanának miatta bennünket, s
a másoknak kellemetlen, illetve az
intimnek tartott információkat sem
osztjuk meg a környezetünkkel.
Vak én: mások által érzékelt dolgok,
melyek számunkra nem ismertek,
pl. lehet ez a modorosságunk, rossz
szokásaink, előítéleteink, de lehet éppen a jó fellépésünk is, aminek nem
vagyunk tudatában.
Sötét én (ismeretlen terület): énünk
azon része, melyről sem mi, sem a

bennünket körülvevő emberek nem
tudnak (pl. nem tudom és a többiek
sem tudják, hogy milyen jó pilóta
lenne belőlem, mert nem volt rá alkalmam, hogy kipróbáljam), ezzel
a területtel problémás esetekben a
mélylélektan is foglalkozik.
Két ember kapcsolatában a négy
terület egymáshoz viszonyított nagysága függ az egyénektől, a kapcsolat
történeti előzményeitől, az adott
szituációtól, valamint az “én” és a
“másik” közötti kapcsolat jellegétől.
A visszajelzés „…egy kétirányú utca
a vezető és a munkatársak között:
térképet ad egy helyzetről, tudtunkra adja, hogy jó, vagy rossz irányba
megyünk-e”. Fontos, hogy megfelelő módon adjunk visszajelzést,
mert a „nem kielégítő” visszajelzés
teljesítményproblémákhoz, gyenge
minőségű munkához, zavarodottsághoz, felesleges erőfeszítésekhez,
az erőforrások pazarlásához, szorongáshoz, rossz közérzethez vezet
(Maurer 1997).
A visszajelzések munkahelyi funkciói (Maurer 2000):
- segítenek megbecsülni a szakértelmet és megerősíteni a kívánatos
viselkedést,
- segítenek egymáshoz igazítani az
egymással kapcsolatos elvárásokat és
a prioritási sor-rendeket,
- tudatosítják az emberekben a teljesítményüket korlátozó problémákat,
azt, hogy miben kell változtatni,
- segítik az együttműködést, a nyertes-nyertes helyzetek kialakítását.
Kutatások bizonyítják, hogy a jó
vezetők jobbak a visszajelzések adásában és fogadásában: gyakran adnak személyre szabott, megalapozott
visszajelzéseket a fogadóra figyelve,
formalitások nélkül, valamint kérik a
visszajelzéseket és meg is kapják azokat (Maurer 1997). Sajnos a magyar
társadalomban általában hiányzik a
pozitív visszajelzés eszköze. Vannak
vezetők, akik úgy állnak a dolgokhoz,
hogy: „Csak nem fogom megdicsérni
a beosztottamat azért, mert normálisan végzi a munkáját!” Pedig a vis�szajelzések nagyon fontosak, sőt az
sem mindegy, hogy a visszajelzéseket
hogyan is adjuk és fogadjuk a munkahelyen, mert a megfelelő visszajelzés
a motiváció és a teljesítmény fokozódásához, jobb munkahelyi légkör
kialakulásához, elégedettséghez vezet.
Rózsa Johanna

Hasznos tudnivalók a nyári hőséggel
kapcsolatban
Az országos tisztifőorvos akkor ad
ki hőségriasztást, ha a napi középhőmérséklet legalább három napon
át meghaladja a 25 fokot. Az első
igazán forró nyári napok a legmegterhelőbbek a szervezet számára,
ezért is fontos, hogy megtartsunk
néhány alapvető szabályt.
Az Országos Környezetegészségügyi
Intézet több évre visszamenő vizsgálatai azt mutatják, hogy az első nyári
hőséghullám terheli meg a legjobban
a szervezetet, és ilyenkor növekszik a
legjobban a hőségre visszavezethető
halálozás is.
A napi átlaghőmérséklet 5 °C-os
emelkedése:
• 10%-al növeli az összes halálok
miatti halálozás kockázatát;
• 12%-al a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás kockázatát;
• 15%-al a szívpanaszok és „általános rosszullét” miatti sürgősségi
mentőhívások számát.
Ahogyan emelkedik a hőmérséklet, úgy nő szervezetünk terhelése.
A szervezet hőszabályozó képességét
az életkor, a testsúly, a fizikai erőnlét,
az egészségi állapot, a táplálkozás és
a gyógyszerszedés is befolyásolja. A
legfrissebb kutatások szerint bizonyítottan nő a koraszülés kockázata is,
így a várandósok számára különösen
fontos, hogy védekezzenek a forróság
ellen.

Egyszerű óvintézkedésekkel sokat
tehetünk azért, hogy a kockázatokat
csökkentsük:
• zuhanyozzunk langyos vagy hideg
vízzel, naponta akár többször is;
• érdemes ventillátort használni,
1-2 órát légkondicionált helyiségben
tölteni;
• a déli órákat lehetőség szerint töltsük zárt helyen, sötétített helyiségben;
• éjszaka szellőztessünk;
• fogyasszunk vizet, teát, szénsavmentes üdítőt, jót tesz a paradicsomlé, az aludttej, a kefir, a joghurt és a
levesek;
• NE fogyasszunk kávét, alkoholos
italt, cukros, illetve szénsavas üdítőt;
• a szabadban érdemes széles karimájú kalapot, napszemüveget viselni;
• hordjunk világos színű, bő szabású, pamut öltözetet;
• használjunk bőrtípusunknak megfelelő fényvédő krémet;
• a csecsemőket, kisgyermekeket
árnyékban levegőztessük, ne sétáltassunk a hőségben kisbabát;
• sose hagyjunk gyermeket, állatokat (kutyát) zárt, szellőzés nélküli
parkoló autóban. (Forrás: www.antsz.
hu)
Országos Környezetegészségügyi
Intézet
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi
Hivatala

Utazás – Információk védőoltásról
Az oltóanyagok számában és minőségében jelentős változás történt az
elmúlt évek során. Jelenleg - utazással
kapcsolatosan - 17 betegség előzhető
meg oltással. A vakcinák egy vagy
több komponensűek is lehetnek, amit
az utazó igénye szerint választanak ki.
Az a cél, hogy az utazás egészségügyi
kockázatát csökkentsék, és lehetővé
tegyék mindenki számára azt, hogy
terve, vágya úgy teljesüljön, hogy azt
betegség ne árnyékolja be, hazánkba
egészségesen térhessen vissza. Az
utazásra történő felkészülés igényli
a személyes jelenlétet, adott esetben
a vizsgálatot. Ennek megfelelően az
Országos Epidemiológiai Központ
(OEK) Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpontja telefonon,
illetve levelezés útján nem, kizárólag
személyes beszélgetések keretében ad

egyénre szabott tanácsot. Ennek keretében részletesen kikérdezik az utazás
körülményeiről (pl. üdülés, felfedező
túra, munkavállalás), időtartamáról,
az egészségi állapotáról (krónikus
szervi betegség, pszichés zavar, állandó gyógyszerek, immunhiányos
állapot, műtétek, allergia stb.), a
terhesség lehetőségéről és az eddigi
oltásokról. Ezek figyelembevételével
mérik fel a lehetséges kockázatokat,
illetve választják ki a szükséges oltásokat. A központot évente átlagosan
8-10 ezer ember keresi fel és összesen
12-13 ezer oltást adnak be, a helyben
elérhető 18 féle oltóanyagból.
További információk:
http://www.oek.hu/oek.
web?to=11nid=209pid=1lang=hun
internetes címen.
Országos Epidemiológiai Központ
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Megújult a kisvejkei polgármesteri
hivatal és a művelődési ház

Kisvejke Község Önkormányzata
sikeresen pályázott a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal „Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához 2013ban nyújtandó támogatások” kiírásra,
melynek eredményeként az „Épület
felújítások a kihasználtság érdekében”
projektjére 9.368.718 forint vissza
nem térítendő forrást nyert.
A pályázó a támogatásnak köszönhetően az egykori polgármesteri

hivatal épületének tetőszerkezetét,
valamint a művelődési ház színpadát
és vizesblokkját újította fel. A beruházás jelentős mértékben hozzájárult
a közszolgáltatások minőségbeli javításához és a rendezettebb településképhez.
hivatal

Sikeresen pályázott Izmény
Izmény Község Önkormányzata a
35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához
2013-ban nyújtandó támogatások
jogcímre „Temető és a sportpályakerítés, urnafal kialakítása” címen
benyújtott pályázaton 7.497.290 forintot nyert.
A fejlesztés lehetővé teszi a községi
temető és a sportpálya területének
teljes körű zárttá tételét, horganyzott
csőoszlopos ponthegesztett drótkerítéssel, vaskapus bejutással. Ezáltal
zárhatóvá válik a temető és a sportpá-

lya területe, aminek köszönhetően a
falukép jelentősen javul és a területek
látképe is egységessé válik. A tervezés
során célul tűzték ki egy olyan kerítés
megvalósítását, amely hosszú távon
megakadályozza a vadak területre
való bejutását. Egyre nagyobb igény
merült fel a településen élők körében
az urnás temetésre, ezért 36 urnafülkés urnafal kialakítását is bevették a
pályázatba. A projektnek köszönhetően a települési életkörülmények
javulnak és a lakossági szolgáltatások
fejlődnek.
hivatal

Gyermeknapot tartottak Závodon is

A Závodi Teleház 2014. május 31-én, szombaton délután tartotta meg a
Gyermeknapot. A programok között volt pólófestés, csillámtetoválás, arcfestés
Szászné Sebestyén Cecília és Szász Julianna vezetésével, de tollaslabdázni és
pingpongozni is lehetett. Nagy sikert aratott a gyermekek körében a jégkrém
és a helyben készített kürtőskalács, melynek sütésében önkéntesek segédkeztek. A rendezvényt závodi sportpályán tartott tábortűz zárta. A szervezők
köszönetet mondanak a segítőknek és az önkormányzat dolgozóinak is
közreműködő munkájukért.
Székely Zsófia

A bonyhádi Vöröskereszt ifjúsági
találkozója Izményben

A Vöröskereszt bonyhádi szervezete
idén is megrendezte ifjúsági találkozóját Izményben a Hegyhát Erdei
Iskolában. A rendezvényen közel százan vettek részt a bonyhádi, teveli,
cikói, györei, nagymányoki általános
iskolák, valamint a lengyeli Apponyi
Sándor Mezőgazdasági Szakképző
Iskola, a Bonyhádi Petőfi Evangélikus
Gimnázium és az SZL TISZK Perczel
Mór Szakközépiskolai Tagintézmény
diákjai. A gimnázium tanulóinak
közreműködésével megemlékeztek
a Vöröskereszt világnapjáról, majd
a bonyhádi szervezet munkatársa
ismertette a levelezőverseny eredményét. A versenyfeladatok között
vöröskeresztes ismeretek, véradás,
elsősegélynyújtás és katasztrófavé-

delem szerepelt. A megmérettetésen
34 csapat vett részt. Az alsó tagozatosoknál a györei csapat bizonyult
a legjobbnak, második helyezett a
cikói, míg a felsősöknél első a teveli,
második és harmadik helyezett a Vörösmarty Általános Iskola csapata lett.
A középiskolás kategóriát a Petőfi
Gimnázium növendékei nyerték meg.
A kitüntetéseket és a jutalmakat Walter Erika vöröskeresztes vezetőségi
tag adta át a nyerteseknek.
A hivatalos program után sportos vetélkedő, fürdés az erdei iskola
medencéjében, valamint pizza sütés
várta a diákokat, melyet ezúton is köszönünk Müllerné Kulcsár Krisztina
táborvezetőnek.
Balogh Béláné

Képviselő-testületi ülés lesz
Kismányokon
A 2014. június 27-re tervezett
testületi ülésén napirendi pontként
szerepel a családgondozó beszámolójának elfogadása, valamint az,
hogy gyermeklétszám drasztikus
csökkenése miatt az önkormányzat
2014. szeptember 1-jétől határozatlan
ideig szüneteltetni kívánja az óvodai

feladatellátást. A döntést megelőzően a szülőkkel egyeztet a hivatal. A
kismányoki óvodások előreláthatóan
a majosi óvodába járnak majd.
A gyermekek szállításáról és kíséréséről az önkormányzat gondoskodik.
hivatal
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Megváltozott munkaképességűek

A THE Nyelviskola felhívása

FIGYELEM!

Német ÖSD nyelvvizsgára felkészítő nyelvi
tábor: 2014. július 7- 12.

Ingyenes munkaerő-piaci szolgáltatás
keretében várjuk a Bonyhád és
vonzáskörzetében élő, változtatni,
dolgozni akaró munkavállalókat.
______________________________
Segítünk visszatérni a munka világába.
________________________________
Ügyfélfogadás:
kedd, szerda: 9-15 óráig.
Helyszín: Vörösmarty Mihály Művelődési
Központ (Bonyhád, Széchenyi tér 2.)
_________________________________
Újra Dolgozni Tolnában Egyesület
Tel.: 74/511-951, 20/283-9083
e-mail: udtetanacsado@gmail.com

Német nyelvi tábor ovisoknak, kisiskolásoknak:
2014. július 14- 18.
Helyszín: Bonyhád-Börzsöny (tanya)
Minden, ami német, egész nap német
foglalkozásokkal, meghívott vendégekkel
(elmetorna, bábszínház, lövészet, íjászat,
agyagozás) töltjük el a hetet, utolsó nap tábortűz
és szülinapi torta.
Fellépnek a „kränzleinos” gyermekek is!
A táborok díja: 20.000 Ft/hét
Jelentkezni lehet:
- Ferencz Mónika (30/640-1189)
- Borsosné Schwáb Rita (70/382-4136)
- Peitlerné Ferencz Erzsébet (20/317-2289)
- A nyelvsuliban (Bonyhád, Sétáló utca), vagy a
Facebookon
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Nyári fesztiválok, falunapok a Völgységben
Június
13-15. XIV. Völgységi Könyvfesztivál, Bonyhád
21. Kuglóffesztivál, Váralja

SAJTÓKÖZLEMÉNY

21. Múzeumok éjszakája, Völgységi Múzeum (Bonyhád)

Zárul az „Olvasás = tudás” projekt

23. Múzeumok éjszakája, Nagymányoki Nemzetiségi Tájház
24. Falunap – Bográcsfesztivál, Zomba
27-28. Závodi „Forgó” Fesztivál
Július
3-6. Fogathajtó verseny, Zomba

2014. május 30.

A Solymár Imre Városi Könyvtár „Olvasás = tudás”- A szövegértési-szövegalkotási
kompetenciaterület fejlesztése TÁMOP-3.2.4-A-11/1-2012-0016 számú pályázati programja 2013.
január 1-én indult és 2014. május 31-én fejeződik be. A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, 20.895.453,- Ft támogatásból valósult meg.
A projekt keretében megvalósított tevékenységek:
-

A bonyhádi általános iskolákkal együttműködve valósult meg szövegértés-fejlesztő tréningünk a
szorgalmi időszakon kívül. A foglalkozásokat 3 alkalommal tartottuk meg, kiegészítve
szabadidős programokkal.

-

Szövegértés-fejlesztő nyári képzés hátrányos helyzetű valamint sajátos nevelési igényű
diákoknak tábor formájában. Két alkalommal, alkalmanként 8-8 iskolás vett részt a programon.

26. Kisvejkei Kajszis Fesztivál

-

Drámapedagógiai klubfoglalkozások a szövegértési készségek és képességek fejlesztésének
jegyében hátrányos helyzetű, érettségivel nem rendelkező fiatal felnőttek számára.

26. Országos Röplabdás Találkozó, Bonyhádi Termálfürdő

-

Tananyag-kiegészítő foglalkozások a könyvtárban általános iskolások számára (kötelező
olvasmányok feldolgozása, szövegértés-fejlesztő gyakorlatok).

-

Szövegértés-fejlesztő
mesefeldolgozó
foglalkozásokkal összekötve.

-

Helytörténeti gyűjtemény feldolgozása Corvina integrált könyvtári rendszerben. A gyűjtemény
fizikai állapota tette indokolttá, hogy a személyes használat helyett digitális tartalomszolgáltatás
formájában jussanak hozzá az érdeklődő kutatók az értékes anyaghoz. Ahhoz, hogy a digitális
tartalmat szolgáltatni tudjuk, szükséges volt az állomány feltárása, valamint a Corvina integrált
könyvtári rendszer fejlesztése a megfelelő modullal.

-

A Völgységi Kistérséghez tartozó 17 település dokumentumai egyedi helyi értékkel bírnak. A
dokumentumok feldolgozása, elérhetővé tétele online katalógusunkon keresztül megvalósult. A
feldolgozó munkához a megtörtént az integrált rendszer fejlesztése is.

16. Mőcsényi falunap

-

20. Bátaapáti falunap

A projekt során feldolgozásra került a Völgységi Múzeum számos dokumentuma is, melyek
szintén a katalógusunkon keresztül elérhetővé váltak az érdeklődők számára.

-

A projekt sikeres lebonyolításához szakmai megvalósítót alkalmaztunk.

23. Izményi falunap

-

Tájékoztató kiadványt jelentettünk meg a könyvtár szolgáltatásairól.

23. Völgységi Roma Nap, Bonyhád

-

Online katalógusunk az összes szolgáltatással mobil eszközökkel is elérhető.

13. Grábóci szerb ortodox búcsú és falunap
18-19. Kismányoki falunap

Augusztus
1-3. „Bukovinai Találkozások” Nemzetközi Folklórfesztivál,
Bonyhád
8-9. XIV. Tarka Marhafesztivál, Bonyhád
10. Sommerfest, Bonyhád
16. Öt éves Nagymányok Városa

30. Galuska Fesztivál, Tevel

foglalkozások

óvodások

részére

kézműves-

Solymár Imre Városi Könyvtár
7150 Bonyhád, Perczel M. u. 50.
Telefon: +36 (74) 451-834
E-mail: bokonyvt@bokonyvt.hu
Honlap: www.bokonyvt.hu

Távmunka szeminárium
A Laurus Alapítvány a Magyar Távmunka Szövetséggel együttműködve
4 napos Távmunka Szemináriumot szervetett Bonyhádon a
Polgármesteri Hivatalban a TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0314-es
kódszámú KAVICS – Közösségi Alternatívák Völgységi Impulzív
Családoknak című projekt kereteiben. A négy napos szemináriumsorozat
megvalósításában a Magyar Távmunka Szövetség sokéves tapasztalattal
rendelkező szakértői álltak rendelkezésre a távoli munkavégzés, a távmunka gyakorlati tudásmegosztására, adaptációjára mind álláskeresői,
munkáltatói oldalt tekintve. A szeminárium végén Dudás Olga a Laurus
Alapítvány kuratóriumi elnöke és Szungyi László a Magyar Távmunka Szövetség által kiállított tanúsítványokat átadták a résztvevőknek.
Ezúton is köszönjük a Magyar Távmunka Szövetség szakértőinek,
munkatársainak a Távmunka Szeminárium színvonalas megvalósítását.
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Muharay díjat kapott a Székely Szövetség

2014. május 17-én, a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben megrendezett Májusi Tánc elnevezésű
rendezvény gálaműsorán adták át
az idei Muharay-díjat, melyet idén
példamutató hagyományőrző tevékenységéért a Bukovinai Székelyek
Országos Szövetsége kapott. Ebből
az alkalomból beszélgetek Csibi
Krisztinával, a Bukovinai Székelyek
Országos Szövetsége elnökével.
- Mennyiben volt rendhagyó az idei
díjátadás?
- Abból a szempontból volt rendhagyó, hogy nem egy tánccsoport kapta
a díjat, hanem egy ernyőszervezetként működő országos szövetség, a
bukovinai székelyek egész közössége.
- Mit kell tudni a Muharay díjról?
- A névadó, Muharay Elemér a Bartók és Kodály utáni nemzedék tagja.
Ő maga színész, rendező, színházi
ember volt, aki felismerte, hogy a közösségi műfajoknak eleven közönség
kell. A közönséget pedig nem ne-

velni kell, hanem eleven mozgalmat
kell létrehozni, amelyben a közösség
maga is alkotóvá válik. A hagyomány
az ő felfogásában nem egy megközelíthetetlen, változatlan múltbéli idea,
hanem kiindulópont, támasz, amelyet időről időre újra kell értelmezni.
Muharay Elemérnek nagy érdeme
van abban, hogy a hagyományőrző
mozgalom ilyen magas színvonalon
tudott fennmaradni.
- Hogyan értékeled az elismerést?
- Nagyon nagy megtiszteltetés
számunkra, hogy a hagyományőrző
mozgalom szakmai díját megkaphattuk, hiszen olyan több évtizede
eredményesen működő tánccsoportok állnak előttünk a sorban, mint
Elek, Bogyiszló, Érsekcsanád, vagy
Kalocsa együttesei. Számomra a néprajzosként, elnökségi tagként, majd
később elnökként is mindig az volt
a célom, hogy a bukovinai székelyek
archaikus, gazdag kultúrájával úgy
tudjunk sáfárkodni, hogy közben a
közösség erősödjön, a hagyományainkat egyre többen megismerjék. De
a legfontosabb az volt, hogy a falvakban őrzött tudás fennmaradjon,
ehhez pedig az kell, hogy funkciója
legyen, hogy használható legyen ez
a tudás. Szeretném bebizonyítani,

hogy a vidék életképes, hogy büszkék
lehetünk arra, amit szüleink, nagyszüleink ránk hagytak. Az idegen
nyelvtudás, a számítógép világa pedig
nem ellenpólusa ennek a kultúrának,
hanem éppen hogy támasza. Hiszen
ma már könnyedén tudok kapcsolatot teremteni a világ bármely részén
élő falubelimmel, a népcsoporthoz
tartozóval.
- Hogyan foglalnád össze az elnökséged alatti eseményeket?
- Igyekszem mindig olyan célt kitűzni a közösségünk elé, amelynek
elérése sokakat megmozgat, sokaknak feladatot ad. A több ezres tömegeket megmozgató fesztiváloktól a
nyelvjárásunkat őrző mesemondó
versenyen, emlékhelyek létesítésén
át a szakmai fejlődést biztosító műhelymunkáig, a gyűjtőtáborokig nagyon sok értékes programunk van.
Az elnökségem elmúlt négy évében
nagyon sok olyan rendezvényünk,
eredményünk volt, amely túlmutatott
önmagán. Ilyen volt 2011-es kiállítás
megnyitó Sára Sándorral, vagy a Budai Várban rendezett megemlékezés,
amikor az egész ország felfigyelt ránk.
2012-ben a fesztivál előestéjén a Honvéd Táncszínház volt a vendégünk
és Domokos Pál Péter néprajzku-

tatónak állítottunk faragott padot
a Székely Emlékparkban. 2013-ban
Petrás Máriát és a Muzsikás Együttest
hoztuk el a bonyhádi közönségnek,
a csobányolás 13.200 támogató aláírással felkerült Szellemi Kulturális
Örökség nemzeti listájára, melynek
decemberben új állandó kiállítást
nyitottunk a Székely Házban. 2014ben és talán az eddigi munkánk legnagyobb eredményének tartom, hogy
a madéfalvi emlékmű mellett egy
kopjafát avathattunk a siculicidium
kétszázötvenedik évfordulóján. Így
most már mindenki láthatja, aki
arra jár, hogy létezik Magyarország
szívében egy népcsoport, akiknek
története negyed évezredes, és ma
is tartják székely-magyar öntudatukat, őrzik és élik a rájuk hagyott
örökséget. Meggyőződésem, hogy
színvonalas programokkal, hiteles
kiállással, kitartó munkával, nyitott
lélekkel alakítani lehet az emberek
ízlésén, közelebb lehet hozni őket a
hagyományos népi kultúrához. De ez
csak úgy éri meg, ha másokkal együtt,
közösen, közösségben végezzük.
- Gratulálok az elismeréshez és sok
sikert kívánok a további munkádhoz!
- Köszönöm.
ircsi.szarvas

Beszélgetés Steiner Józsefnével a Völgység Néptánc Egyesületről
- Mi hír az egyesület háza táján?
- A csoportjaink működnek, az elmúlt egy évben szép programokat
tudunk magunk mögött.
- Hány gyermek vesz részt a
néptáncoktatásban jelenleg?
- Jelenleg negyven gyerek három
korcsoportban táncol a bonyhádi
alapfokú művészetoktatási intézmény
tanulójaként. A munkánkat jelentős
mértékben, háttérszervezetként segíti
a Völgység Néptánc Egyesület.
- Milyen évet tud maga mögött az
egyesület?
- Közel negyven fellépésen vagyunk
túl. Tavaly nyáron a csoport az ukrajnai Csernovicban képviseltük a
magyarországi bukovinai székelyeket. Nyáron és ősszel Tolna megyei
települések falunapjain, fesztiváljain,
valamint városunk rendezvényein
léptünk fel. Évek óta közreműködünk a művelődési központ táncházas programjain, a kisgyermekekre
is gondolva gyermek táncházakat
szerveztünk. Nagyon büszkék va-

gyunk arra, hogy tavaly az újonnan
létrejött Dunamenti Néptánc Szövetség Kakasdon megrendezett első bemutatóműsorán ezüst minősítésben
részesültünk. Tavaly második alkalommal vettünk részt a székelykevei
Magyar Konyha Napján Délvidéken
(Szerbiában). Erre a rendezvényre az
egyesület felnőtt tagjai utaztak. Most
készülünk a nyári fellépésekre, többek között a Bukovinai Találkozások
câmpulungi fesztiváljára és Borszékre. Szeptember óta a Varázskapu óvoda dolgozójaként lehetőséget kaptam
egy munkaközösség létrehozására,
melynek neve „Gyermekjuss”.
- Milyen céllal jött létre ez a munkacsoport?
- Célunk, hogy a város óvodáiban
megjelenjenek a magyar népszokások, a néptánc, a népdal és a tárgyi
népművészet. 10 fős munkaközösségünk 7 óvodából verbuválódott.
A bonyhádi óvodákon kívül a györei,
kisdorogi, kisvejkei és váraljai óvodák
is képviseltetik magukat. Előre kidol-

gozott munkatervünk alapján havonta találkozunk. A munkacsoport
programjához szervesen kapcsolódik
a Völgység Néptánc Együttes tevékenysége is, mert az aktuális népszokásoknak, jeles napoknak megfelelő
műsorszámainkat (szüret, táncház,
Luca napi köszöntő, karácsonyi pásztorjáték, Balázsjárás, kiszeégetés stb.)
elvisszük az óvodákba. A gyerekek
nagyon fogékonyak a népi kultúrára,
s rajtuk keresztül a család is találkozik
ezzel az értékrenddel. Ez mindenképpen egy újfajta munka. A következő
nevelési évben valamennyi óvodában
szeretnénk teret adni a néptánc foglalkozásoknak, valamint a munkacsoportunk tevékenységét a járási óvodákkal megismertetni, s lehetőséget
biztosítani a bekapcsolódásra. Úgy
gondoljuk, hogy a gyermekeinknek
jussa van a hagyományokhoz, nekünk pedig kötelességünk átadni azt
számukra.
- Feltételezem, hogy a munkacsoport létrejöttét a globalizációs hatá-

sok hívták életre, amiben lassanként
feloldódik minden nemzeti kultúra.
- Az óvodás és kisiskolás korú gyermekeink nevelésében nagyon sok
idegen kulturális elem jelent meg, a
könnyűzenére való pompontánctól
kezdve a Halloweenig minden elképzelhető műfajra gondolok, ami nem
feltétlenül baj, ha mértéktartó és igényes a válogatás. Az viszont, hogy a
gyerekek elsősorban nem a számukra
felfogható magyar népi játékokhoz és
a magyar népzenéhez, tánchoz kötődnek érzelmileg a legszorosabban, ezt
már nagyon nagy bajnak tartom. Ezt
szeretnénk visszaadni a gyerekeknek,
ezért dolgozunk a kolléganőkkel.
- Köszönöm a beszélgetést. A munkátokhoz pedig sok sikert kívánok!
- Köszönöm.
ircsi.szarvas
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Tanévzáró a Völgységi Múzeumban

1. Bonyhádi Termálfürdő – minden nap 9.00 – 20.00
„Fürdőélmény kedvező árakon”, idén is várja a strandolni vágyókat a Bonyhádi Termálfürdő. Az
élményelemekkel gazdagított medencék, a számos sportolási, kikapcsolódási lehetőséget biztosító
sportpályák és eszközök, valamint programok remek időtöltést kínálnak a vendégeknek.
A legfrissebb információk: facebook.com/bonyhaditermalfurdo
Bonyhádi Termálfürdő - Bonyhád, Deák F. u. 10/D.
Telefon: 20/409-6361
E-mail: furdo@bonycom.hu
bonyhadifurdo.hu
A Bonyhádi Termálfürdő 2014. évi belépőjegy árai:
Egész napos felnőtt belépő			

990 Ft

Egész napos nyugdíjas, diák belépő			

800 Ft

Délutános (15 órától) felnőtt belépő			

800 Ft

Délutános (15 órától) nyugdíjas, diák belépő		

600 Ft

belépő 0-6 éves korig				

200 Ft

6 napos felnőtt bérlet				

5.000 Ft

6 napos nyugdíjas, diák bérlet			

4.000 Ft

kedvezményes belépők hétfőtől – péntekig
Csoportos belépő 15 fő felett felnőtt részére:			

700 Ft/fő/nap

Csoportos belépő 15 főtől nyugdíjas/diák részére:			

500 Ft/fő/nap

Úszójegy (18 órától)					500 Ft
2. Bonyhád Városi Tanuszoda - ZÁRVA
A Bonyhád Városi Tanuszoda nyáron karbantartás miatt zárva tart, nyitás 2014. szeptember 1-jén.
3. Lakossági hulladékgyűjtő kudvar - Bonyhád, Gyár utca vége
A hulladékgyűjtő udvar területére csak a LAKOSSÁG szállíthat be.
A hulladékok elhelyezése a LAKOSSÁG számára ingyenes a hulladékgyűjtő udvarban, melynek
feltételei a következők:
• érvényes hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés,
• utolsó havi befizetést igazoló számla (bevételi bizonylat másolat),
• személyazonosító igazolvány (érvényes),
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
Az ingyenesen leadható hulladékfajták mennyiségéről a helyszínen vagy a 06-20/533-7271
telefonszámon, valamint a bonycom.hu honlapon tud felvilágosítást kapni. Az Üzemeltető köteles

2014. június 5-én a bonyhádi
Völgységi Múzeum, a szentendrei
Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK), valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
(KLIK) múzeumi tanévzáróra hívta
az általános iskolák és a helyi középiskolák vezetőit. A rendezvény célja
a 2013/14-es tanév zárása, a munka
értékelése és a következő tanév feladatainak megbeszélése volt.
A programban először Steiner
Krisztián tankerületi igazgató ismertette a tanévzárás aktuális feladatait,
majd Dr. Szőts Zoltán múzeumvezető
összefoglalta a 2008-ban elindított
látogató-és iskolabarát múzeumi
programot, kitért a sikeres TÁMOP
és TIOP pályázatok segítségével megvalósított fejlesztési eredményekre,

a megújított múzeumpedagógiai
ajánlatokra és a 2012 óta folyamatos zajló szakmai együttműködésre
a MOKK-al. Az intézményvezető
kiemelte, hogy a 2013. évi múzeumpedagógiai évnyitó a közös munka
első lépése volt, majd a tavaszi értekezletet követő cikói, aparhanti,
teveli és zombai iskolás csoportok
múzeumi óráit pedig e gyümölcsöző
együttműködés újabb állomásaiként
értékelte.
A jövőt tekintve a múzeumvezető kiemelte, hogy minden iskolával
szeretnének együttműködési megállapodást kötni, hiszen az a céljuk, hogy
a bonyhádi járás iskoláinak minden
tanulója legalább egyszer eljusson a
Völgységi Múzeumba.
szirenke

nyilvántartást a vezetni a beszállítókról, az elhelyezett hulladékok fajtájáról és mennyiségéről, melyet
a hatóságok bármikor 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		

ZÁRVA

kedd, péntek		

12.00 – 18.00

szerda, csütörtök, szombat

8.00 – 14.00

4. Szelektív hulladékgyűjtés
Tömörítsük a PET-palackot, védjük a környezetet!

Kérjük, tömörítse a PET-palackot a szelektív gyűjtőbe dobása előtt!
Szolgáltatásainkról bővebb tájékoztatást a www.bonycom.hu honlapon olvashatnak.

Makai Erzsébet receptgyűjteménye
Koller Mártonné átdolgozásában
Makai (Müller) Erzsébet (19231987) Bonyhádon született. Lánya
Stefán Ferencné, született Bartha
Klára elmondása alapján, édesanyja
az 1948-as házasságkötése előtt, a
Perczel családnál szolgált konyhaés szobalányként. A fiatalasszony az
1950-es 1960-as években helyi értelmiségieknél (ügyvéd, orvos, gyógyszerész családoknál)”bejárónőként”
vállalt munkát, mosott, takarított.
1969-től 1978-ig takarítónő volt a
bonyhádi Kórházban. Innen ment
nyugdíjba. A fennmaradt regiszteres
irka, amelyben a receptek vannak,
nagyrészt az ő írása. Tudott németül,
hiszen anyanyelve volt. A gót betűs
újévi köszöntő helyi sváb dialektusban született beírás is tőle származik.
Ezt megerősítette leánya is, aki jól
ismerte édesanyja keze vonását.
Receptgyűjteménye receptkönyvként kiadásra eredeti nyers állapotá-

ban nem volt alkalmas. Koller Mártonné személyében megfelelő alkotót
kértünk fel a receptkönyv megírására.
A szövegközlésben tehát az eredeti
tartalom mellett néha az alkotószellemű megformálás útját követte. A sorrendiségen nem változtatott, viszont
minden ételnél megnevezte annak az
étkezésben elfoglalt szerepét: előétel,
főétel, desszert. Az ételreceptek többsége édesség, sütemény, vagy torta és
fagylalt, néhány főétel is akad köztük, a savanyúságok közül egyedül az
uborkaeltevés leírása került bele egy
cetlin. Ajánljuk jó szívvel elsősorban
a bonyhádiaknak, kezdő és haladó
szakácsoknak, háziasszonyoknak.
A kiadvány beszerezhető 1.500
forintos áron a Völgységi Múzeumban (Bonyhád, Szabadság tér 2.) és a
Koller Panzióban (Bonyhád, Kőrösi
Csoma Sándor u. 1.).
Dr. Szőts Zoltán
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Interjú Varga Gyöngyvérrel, a Gondozási Központ vezetőjével

- Nem volt furcsa a miskolci nagyvárosi élet után vidékre költözni 1987ben?
- Nem ismertük Bonyhádot, de
olyan volt, mint egy kis ékszerdoboz. Meglepődtem, amikor a buszon
kismamaként előreengedtek vagy
amikor a boltban megkérdezték,
hogy vagyok. Igaz, időnként nem
vettem kenyeret, mert elfelejtettem,
hogy a boltok ötkor bezárnak, de
megszoktuk. Gyakran jelentkeztem
a kórházban munkáért, de miután
a harmadik lányom utáni gyes lejárt, azt mondták, hogy túl képzett
vagyok. Akkor jutott el hozzám a
megyei újság felhívása a Gondozási
Központ vezetői állására.
- Mióta működik a Gondozási Központ?
- 1972-től működik, mint Idősek
Napközi Otthona húsz férőhellyel,
azután negyvenre bővítették. Külön
volt a szociális étkeztetés és a házi
segítségnyújtás. 1987-ben jött létre
a Gondozási Központ egy átszervezéssel és ennek kapcsán hirdették
meg az állást.
- Jelenleg a Gondozási Központnak
hány alkalmazottal és mekkora az
ellátotti létszámmal működik?
- Most 43-an dolgozunk, az ellátotti létszám pedig 400 fő körül van
a családsegítéssel és gyermekjólétes
kliensekkel együtt, azok nélkül az

idősellátásban 180-182 fő van.
- Milyen intézményegységekkel működik a központ?
- A Perczel utcában, a volt Szélkakas
óvoda helyén működik a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ, az idősek
ellátása pedig a Szabadság utcai és a
Perczel utcai intézményegységben
történik. Alapellátásban működik
szociális étkezés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
van tanyagondnoki szolgálatunk, támogató szolgálatunk, nappali ellátás
időseknek, gyermekjólét és családsegítés, valamint szakellátásban az
Idősek Otthona. Amikor elkezdtem
itt dolgozni, akkor összesen hatan
dolgoztunk, az akkori feladatellátásba
az Idősek Klubja, étkeztetés és házi
segítségnyújtás tartozott. Ma a szolgáltatás sokkal összetettebb. Naponta
80-110 főt étkeztetünk, és 137 megállapodásunk van házi gondozásra. Ez
azt jelenti, hogy naponta körülbelül
90 embert látunk el.
- Ezt technikailag hogyan kell elképzelni?
- A reggelit helyben készítjük, az
ebédet és a vacsorát a kórháztól
rendeljük. Két kiosztó helyünk van,
az egyik a Perczel utcában, a másik
pedig itt a Szabadság utcában, a klubtagok helyben étkeznek.
- Ez a sokrétű szolgáltatás hogyan
oszlik meg területileg?
- Családsegítésben, gyermekjólétben és támogató szolgálatban kint
vagyunk mind a 21 településen. Jelzőrendszeres és házi gondozásban
körülbelül 11-12 településen látunk
el feladatokat. Az ingatlanok a város
tulajdonában vannak, magát a Gondozási Központot pedig 21 település
társulása tartja fenn.
- A működtetés az ellátottak normatív támogatásán alapul?
- A családsegítés, a gyermekjólét és
a tanyagondnoki szolgálat díjmen-

tes, itt nincs térítési díj, a normatív támogatásból finanszírozható.
A térítésköteles ellátások esetében,
mint az étkeztetés, házi gondozás,
jelzőrendszeres házi gondozás le kell
vonni az állami a normatív támogatást és a fennmaradó összeg hárul
az ellátottakra, mint térítési díj. A
térítési díjak megállapítása az egyes
szolgáltatásokra jövedelemfüggőek,
az ebből fakadó esetleges hiányt a
fenntartó egészíti ki.
- Nézzünk egy-két szolgáltatást!
Mondjuk mit jelent a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás?
- Egy rádiófrekvenciás számítógéppel rendelkezünk, amiért frekvencia-használati díjat is fizetünk. Az
ellátott lakásában egy kaputelefon
nagyságú eszköz van felszerelve és
egy másik kis mobileszköz pedig a
nyakában lóg. Mindkettőről riaszthat
bennünket, mi egy fél órán belül az
ügyeletessel megyünk. Ez biztonságérzetet ad az ellátott számára.
- Mit jelent a házi gondozás?
- A házi gondozás idős betegellátás.
Ha egy-két ellátott van településenként, akkor oda minden nap kimegyünk, vagy egy helyi tiszteletdíjas
kollégával oldjuk meg az ellátást.
Amelyik településen több ellátott van,
ott a gondozónő kijár. Bonyhádon
reggel hétkor kezdenek a kolléganők
egy-egy körzetben. Egy gondozónő
maximum kilenc személyt láthat el.
A gondozott háznál történő személyes ellátásába (fürdetés, étkeztetés,
pelenkázás stb.) a gyógyszerkiváltást
és egyéb hivatalos ügyintézést is bele
kell érteni.
- A támogató szolgálatot kik vehetik
igénybe?
- Az érzékszervi (látás, hallás) sérüléssel, mozgássérüléssel és értelmi
sérüléssel együtt élők vehetik igénybe
ezt a szolgáltatást. A személyes ellátás
mellett a szolgálat szállítási felada-

tokat is takar, például a fogyatékkal
együtt élő személyek nappali intézményébe behozzuk az ellátottakat a
településekről, ahogyan az ügyintézés
során is személyes segítő is a rendelkezésükre áll.
- Az idősek nappali ellátásán mit
kell érteni?
- A városban két Idősek Klubja
működik: Szabadság utcában 21
férőhellyel, míg a Perczel utcában
42 férőhellyel. Jelenleg 59 bejárónk
van. Reggel vagy a délelőtt folyamán
érkeznek az ellátottak, de kötetlenül
érkezhetnek és távozhatnak, ügyeket
intézhetnek a városban, részt vehetnek a foglalkozásokon, pihenhetnek,
beszélgethetnek.
- A tanyagondnok milyen feladatokat lát el?
- A külterületen (Börzsöny, Tabód,
Tabódszerdahely stb.) élők számára
ebédet visz, gyógyszert irat, gyógyszertárba megy, bevásárol, tápot visz
az állatok számára vagy az ügyintézésekhez beszállítja az ellátottakat a
városba.
- Milyen eszközökkel látja el az intézmény a szállítási feladatokat?
- Két busszal és egy kis autóval oldjuk meg a feladatokat. A nagybusz a
város tulajdonában van, a kisbusz a
német önkormányzat tulajdona, de
mi vagyunk az üzemeltetők. Ezekkel oldjuk meg a beszállításokat a
településekről. A kis autónk, amivel
bevásárolunk, ételt viszünk ki házhoz,
az a saját tulajdonunk.
- Az elmúlt években sikeres pályázatoknak köszönhetően nagymértékű
felújítások voltak az intézményegységeknél. Melyek voltak ezek?
- A Szabadság utcai ingatlan felújítása jó tíz éve történt. A következő felújítás körülbelül három éve, a Perczel
utcai épület teljes akadálymentesítése
volt, a felújítás után a szomszédos
Folytatás a 11. oldalon
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Névnap

Nevezetes esemény, ünnep

1. kedd

Tihamér, Annamária

Építészeti világnap; Semmelweis Ignác (1818)
születésnapja; A magyar egészségügy és a
köztisztviselők napja

2. szerda

Sarolt, Ottó

3. csütörtök

Kornél, Soma

4. péntek

Özsöb, Berta

Nap

5. szombat

Emese, Sarolta

6. vasárnap

Csaba, Dominika

7. hétfő

Apollónia, Bódog

8. kedd

Eperke, Baba

9. szerda

Lukrécia, Veronika

Igenaptár

Sarlós Boldogasszony; Móricz Zsigmond (1879)
Szof 3,14-18a; Iz 12,2-6; Lk 1,39-56
születésnapja
Szent Tamás apostol

Ef 2,19-22; Zs 116; Jn 20,24-29

Szent Ulrik

Ám 8,4-6.9-12; Zs 118,2-40.131

Csontváry Kosztka Tivadar (1853) és Zichy Jenő
Ám 9,11-15; Zs 84; Mt 9,14-17
(1837) születésnapja
Szent Kilián

Zak 9,9-10; Zs 144; Róm 8,9.11-13

Lénárd Fülöp (1862) fizikai Nobel-díjas (1905)
Oz 2,16.17b-18.21-22; Zs 144
születésnapja
Szent Kilián
Makó Pál (1723) születésnapja

Oz 8,4-7.11-13; Zs 113B; Mt 9,32-38
Oz 10,1-3.7-8.12; Zs 104,2-7; Mt 10,1-7

Kandó Kálmán (1869) születésnapja

Oz 11,1.3-4.8c-9; Zs 79; Mt 10,7-15

11. péntek

Nóra, Lili

Szent Benedek, Európa fővédőszentje

Péld 2,1-9; Zs 33; Mt 19,27-29

12. szombat

Izabella, Dalma

Tizennégy segítőszent

Iz 6,1-8; Zs 92; Mt 10,24-33

Szent Henrik; Vasutas nap

Iz 55,10-11; Zs 64; Róm 8,18-23

14. hétfő

Örs, Stella

Lelliszi Szent Kamill

Iz 1,11-17; Zs 49; Mt 10,34-11,1

15. kedd

Henrik, Roland

Szent Bonaventura

Iz 7,1-9; Zs 47;Mt 11,20-24

16. szerda

Aszlár, Irma

17. csütörtök Elek, Endre
18. péntek

Frigyes, Lilla

19. szombat

Varsány, Kamorka

Kármelhegyi Boldogasszony

Iz 10,5-7.13-16; Zs 93; Mt 11,25-27

Füst Milán (1888) és Nagy László (1925)
születésnapja

Iz 26,7-9.12-19; Zs 101; Mt 11,28-30

Árpád-házi Szent Hedvig

Iz 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8

Cziegler Győző (1850) születésnapja

Mik 2,1-5; Zs 9B; Mt 12,14-21

Antiochiai Szent Margit; Szent Illés próféta

Bölcs 12,13.16-19; Zs 85; Mt 13,24-43

21. hétfő

Csobán, Dániel

Schlattner Jenő (1896) születésnapja

Mik 6,1-4.6-8; Zs 49; Mt 12,38-42

22. kedd

Magdolna, Obi

A nándorfehérvári diadal emléknapja (1456)

23. szerda

Lenke, Laborc

Cholnoky Jenő (1870) születésnapja

20. vasárnap Illés, Margaréta

24. csütörtök Kincső, Mandula

Árpád-házi Szent Kinga

25. péntek

Kristóf, Jakab

Szent Jakab apostol

26. szombat

Anna, Anikó

Szent Anna

27. vasárnap Olga, Liliána
28. hétfő

Szabolcs, Délceg

29. kedd

Márta, Rába

30. szerda

Judit, Csala

31. csütörtök Oszkár, Ignác

Sarlós Boldogasszony (07.02.) aminő,
hat hétig olyan lesz az idő.
Ha Sarolta (07.02.) napján esik, akkor
rossz dió-és mogyorótermés lesz.
Ha Margit (07.20) napján esik, akkor
hosszas esőzésre lehet számítani.
Mérges Margit, mert áldást nem hoz.
Esős Illés (07.20.) rossz, mert áldást
nem hoz.
Jaj neked kánikula, ha Illés próféta a
nyakadat megmossa.
Jakab (07.25.) napja vihart szül, Magdolna
(07.22.) sárban csücsül.
Ha Szent Jakab napja derűs, édes lesz
a gyümölcs.
Ha Szent Jakab napja száraz, akkor
karácsony fagyni fog.
Ha Jakab napján a hangyák menetelnek,
nagy hidege lesz a télnek.
Ha Szent Anna (07.26.) napján esik
az eső, hat hétig esni fog.
Anna asszony reggele már hűvös, ne
játssz vele!

Ám 3,1-8; 4,11-12; Zs 5; Mt 8,23-27

10. csütörtök Amália, Zsombor

13. vasárnap Jenő, Bátor

Jegyzet

Eötvös Lóránd (1848) születésnapja

Szent Pantaleon
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Folytatás a 10. oldalról
óvoda épületében egy csőtörésnek
köszönhetően a mi épületünk utcai
fronton lévő része leszakadt, ez tavaly
őszre készült el.
Volt egy sikeres 36 millió forintos
TÁMOP-os pályázatunk a házi segítségnyújtás fejlesztésére, melyből képzéseket tudtunk szervezni, terjeszkedni tudtunk, eszközöket szereztünk be
és két évig húsz gondozónőt tudtunk
foglalkoztatni, akikből öten jelenleg is
nálunk dolgoznak és a segédgondozói képesítés mellé most végzik el a
szociális gondozó és ápoló képesítést.
Ez nagyon nagy segítség volt. Az
újabb sikeres TÁMOP-os pályázatunk

Nyomda: Völgység Nyomda •

Jer 15,10.16-21; Zs 58; Mt 13,44-46

Terjeszti a Magyar Posta Zrt. •

Jer 18,1-6; Zs 145; Mt 13,47-53

pedig a szociális alapszolgáltatások
integrációját célozta meg tavaly novemberben indult és jövő év tavasszal
zárul. Ennek a célja az, ha bejön egy
ügyfél akár a családsegítős kollégákhoz, akár a védőnőkhöz, akkor
már ott azonnal el tudja indítani a
számára szükséges szolgáltatás kérvényezését, megkapja a szükséges
információkat és adatlapokat.
Ebből a pályázatból a kollégák képzésére is jelentős forrást nyertünk:
szociális gondozó és ápoló képzésen
vesz részt hat fő, két végzett gerontológiai gondozónk van, 40 fő részére
tudtunk elsősegélynyújtó tanfolyamot
szervezni, ebből húsz fő már biztonságosan tudja kezelni a defibrillátort.

ISSN 2062-7335.

Lezajlott már egy munkahelyi stressz
kezelő képzésünk. Most indult el a
hozzátartozói csoportunk a demens
és a pszichiátriai betegek családtagjai
számára. A mostani TIOP-pályázat
beadója Bonyhád Város Önkormányzata. Az 50 millió forintos támogatásnak köszönhetően teljes mértékben
megújult a Szabadság utcai ingatlan,
valamint a felújítás három fős férőhelybővítéssel is együtt járt. Ősszel
jön majd a parkosítás, utána biztosan
még szebb lesz az udvar.
- Köszönöm, hogy időt szakított a
beszélgetésre! A munkájához további
sok sikert kívánok!
- Köszönöm!
ircsi.szarvas

Névjegy –Varga Gyöngyvér
Született: Veszprém, 1956.06.30.
Általános iskola: Oroszlány
Középiskola: Oroszlányi Gimnázium
Felsőfok: Egészségügyi Főiskola, Bp.,
Testnevelési Főiskola Bp. – triatlonedző
Munkahelyek:
-BAZ Megyei Kórház, Miskolc
(1976-87),
(szülésznő és aneszteziológiai asszisztens)
-Gondozási Központ, Bonyhád
(1987-től)
Család: három lánya, négy unokája van
Szabadidő, hobbi: triatlon, olvasás
Érdeklődés: művészet, természet, zene

12 • VÖLGYSÉGI HÍRLevél • VIII. évfolyam 5. szám • 2014 május

REJTVÉNYPÁLYÁZAT AZ
ANNA CUKRÁSZDA
TÁMOGATÁSÁVAL

Májusi rejtvényünk megfejtése:
„Nem vettem semmit, csak a gyerekek akartak kocsikázni.”
A képen a nyertes, Bányai Csilla bonyhádi lakos (a kép bal oldalán)
veszi át a nyereményt Varga Mária alkalmazottól
az ANNA CUKRÁSZDA üzletében
Bonyhádon, a Sétáló utcában (Szabadság tér 8/38.).
Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését
2014. július 7-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.

