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Valóra vált vágyak a völgységi városban

Bonyhád - Eseményekben és
eredményekben bővelkedő évet
zárhatunk 2015-ben, sokan és sokat
dolgoztak a sikerek érdekében; hálásan köszönöm mindazok munkáját,
akik szerepet vállaltak mindebben
– összegezte Filóné Ferencz Ibolya.
Bonyhád polgármestere emlékeztetett: a Magyarország Kormányától
érkezett 750 milliós támogatás alapjaiban meghatározta az idei esztendő
terveit.
Ugyanis ennek köszönhetően olyan
fejlesztéseket ütemezhettek be – a

legnagyobb feladat, vagyis az új elkerülő út és híd megépítése mellett
– amelyekkel az itt élők régi vágyait
válthatták valóra.
A kormányzati támogatás, a sikeres pályázati szereplés, illetve az
önkormányzat által társított önerő
révén több, mint egymilliárd forint
összértékű fejlesztést könyvelhet el
2015-ben a völgységi város, amelyet
a helyi lakosok a projektzáró események alkalmával példaértékűnek neveztek. – Az út- és járda, valamint a
parkoló építésektől az önkormányzati

tulajdonban lévő orvosi rendelők, az
uszoda, illetve a művelődési központ
felújításán át a térfigyelő kamerarendszer kiépítéséig, szerencsére hosszasan lehetne sorolni, hogy mi minden
valósult meg idén.
A sokunk által várt elkerülő utat
pedig az év utolsó napján egy futóversennyel gazdagított, vidám programon szeretnénk átadni, sportosan
és lendületesen lezárva az amúgy is
mozgalmas évet – fogalmazott a polgármester, aki arról biztosított, hogy
lehetőségeikhez mérten a következő

időszakban is folytatják a Bonyhádot
szebbé és élhetőbbé tevő beruházásokat.
Hangsúlyozta, határozott elképzelésekkel és életképes tervekkel rendelkeznek, amelyekhez reményeik
szerint sikerül forrást találniuk.
A megfelelő pénzügyi háttér mellett
a lakosság támogatása szolgál alapul
mindehhez, ezért – ahogy az eddigiekben – a jövőben is összefogásra,
közös gondolkodásra kéri a bonyhádiakat legfőbb céljuk: szeretett városuk
fejlesztése érdekében.

3 perces évértékelő interjú Filóné Ferencz Ibolya társulási elnökkel
- A térségben két társulás működik,
milyen évet tudnak maguk mögött?
- A társulások elnökeként elmondhatom, hogy a felvállalt feladatokat elláttuk, s ezen túl előkészítettük, hogy
a jövő évtől egy társulás láthassa el
valamennyi feladatot.
Az egyik nagy változás az lesz, hogy
a Bonyhádi Gondozási Központ fenntartói feladatát a Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT) látja el

2016. január 1-jétől. Ezzel párhuzamosan a korábbi fenntartó szociális
társulás az átlátható, egyszerűbb feladatellátás érdekében megszűnik. A
másik jelentős változás, hogy a jövő
évtől kezdve a VÖT tagsága további négy településsel – Zomba, Kéty,
Felsőnána, Murga – településekkel –
bővül, s ezzel eléri a Bonyhádi Járás
teljes lefedettségét.
- Az idei tanácsüléseken többször

napirenden volt a működtetés megváltoztatása. Erre vonatkozóan született döntés a társulási tanácsban?
- Igen, jövő évtől új társulási megállapodás szerint működünk. Ez a
dokumentum szolgáltatásközpontú
működést tesz lehetővé, figyelembe
véve az egyes tagönkormányzatok
egyéni igényeit.
- Milyen feladatokat lát el a VÖT
jövő évtől?

- A korábban ellátott feladatok:
háziorvosi ügyelet, belső ellenőrzés,
területfejlesztés és települések közötti koordináció, a fogyatékossággal
együtt élők nappali ellátása mellett az
önkormányzatok számára jogszabály
által előírt idősek ellátásával kapcsolatos szolgáltatásokat, valamint a család-és gyermekjóléti szolgáltatásokat
biztosítja a társulás jövő évtől.
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Eredményekben és eseményekben bővelkedő időszakot
tudhatnak maguk mögött a völgységi települések
Aparhant Szeptember 19-én
zajlott a Falunap. Csóka Attila polgármester köszöntője után Matis
Géza plébánossal felavatta a község
címeres zászlaját, melyet már régóta
várt a lakosság. Az érdeklődőket a
környező településről érkező fellépők
szórakoztatták kulturális műsoraikkal.
A gyerekek – az önkormányzat jóvoltából – ingyenesen használhatták a
körhintát, valamint a légvárat.
A nap zárásaként szabadtéri bált
tartottak.
Bátaapáti Megvalósultak a 2015ös évre tervezett beruházások: a településre érkezőket üdvözlő tábla
fogadja a körforgalomnál, a Dózsa
utca teljes aszfaltozása, felső szakaszának szélesítése, a Hűvösvölgy utcában járda építése, az Apponyi Kúria
nyílászáróinak cseréje.
Az önkormányzat három lakást is
vásárolt, mely bérlakásokba hamarosan beköltöznek a fiatal párok. A számos megvalósult beruházás mellett
a szórakozásra is jutott idő, hiszen a
rendezvényeink, a gasztronómiai est,
a majális, az augusztus 20-i falunapi
rendezvény nagy sikert aratott. Mindezek mellett az RHK Kft.-vel közösen
átadtuk júliusban a korszerű látogató
központot.
Bonyhádvarasd November
1-jén, mindenszentek napán került
átadásra a temetőben a felújított ravatalozó épület és az újonnan létrehozott kerítés, valamint az urnafal. A
beruházás a Bonyhádvarasdi Német
Önkormányzat által a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz
2012-ben benyújtott sikeres pályázatának köszönhetően valósulhatott
meg, melynek teljes bekerülési értéke
11.300.000 forint volt. Ebből 8.182.857
forint volt a támogatás. Az önerőt
a Bonyhádvarasdi Német Önkormányzat 1.383.000, Bonyhádvarasd
Község Önkormányzata 1.734.000
forint összegben biztosította. A kivitelezést a SZÁSZÉPTERV Mérnöki
Iroda végezte, melynek során először
a temető kerítés, majd a 48 férőhelyes
urnafal készült el. Ezt követően a ravatalozóra új tető, meghosszabbított
előtető és térköves előtér épült. Az

épületen teljes külső és belső festés,
nyílászáró mázolás történt. Felállításra került 2 darab napelemes kültéri
kandeláber, ami kötelező eleme volt
a pályázatnak.
Grábóc Február 13-án adtuk át a
mintegy 10 millió forintból felújított
kultúrházat. Szintén idén valósult
meg a 3 szintes 15 méter magas kilátó. Felújítottuk és kibővítettük a polgármesteri hivatal irodáját októberben. A VÖT pályázati támogatásával,
a Grábócért Egyesület szervezésében
nagy sikerű gyermeknapot rendeztük
június 13-án. Megszerveztük decemberben a mikulás-ünnepséget a
gyermekek számára
Kisvejke Község Önkormányzata
2015-ben kamerarendszert szerelt
fel a település területén, mely a jobb
közbiztonságot szolgálja. Bekerülési
költsége 1.800.000 forint volt. Továbbá legfontosabb beruházásunk az
orvosi rendelő felújítása volt, melyet
egy új szárnnyal bővítettünk, így biztosítva a háziorvos és a betegek jobb
körülményeit az orvosi rendelőben.
A felújítást a konszolidációs hitelből
valósult meg, a hiányzó részt az önkormányzat biztosította. A Német
Kisebbségi Önkormányzat saját forrásából bútorokat vásárolt a rendelőbe. A beruházás bekerülési költsége
17.000.000 forint volt.
Lengyel 2015-ben is nagy sikerrel
kerültek megrendezésre Lengyelen a
település hagyományos rendezvényei: az anyák napja, a gyereknap, a
nyári foglalkoztató tábor, a falunap és
az idősek napja. 2015-ben két nyertes
pályázata volt Lengyel községnek,
melyek keretében a település egy
OPEL Vivaro kisbusszal lett gazdagabb. A másik nyertes pályázat az
orvosi rendelő épületének felújítására
és korszerűsítésére irányult, 19,83 millió forint értékben.
Mórágy Község Önkormányzatának legfontosabb beruházásai az
alábbiak voltak 2015-ben: a Gránit
fogadó továbbépítése (belső terek
burkolása, villany), 9 személyes kisbusz beszerzése pályázaton, az Alsó-

nánai úton partfal építése, a Vízlágyító
berendezés beépítése az ivóvízhálózatba, a Szabadság utca kátyúzása.

hidak közül a személygépkocsik és
gyalogosok közlekedésére alkalmas
hidat renováltatjuk.

Mőcsény Saját forrásból megvalósult idei évi beruházás: önkormányzati
bolt első ütemének megvalósulása. A
0-7, valamint a 65 év felettiek év végi
ajándékcsomagban részesülnek, 150
méter térköves járda kiépítése, a gyermekek részére falumikulás ünnepség
szervezése.

Tevel Megújultak DDOP támogatásból az orvosi és fogorvosi rendelőink, melyhez 59.880 ezer forint.
támogatást nyertünk 100 százalékos
támogatással Augusztus utolsó hétvégéjén sikeresen megrendeztük a
„Galuska fesztivált”, melyen szórakozhattak jó időben, jó programokkal és
kitűnő töltött káposztával a helyiek
és az idelátogató vendégek. Megvalósult a régi szeméttelep rekultivációja, melyhez szintén 100 százalékos
támogatást kaptunk.

Mucsfa A Start munka program
keretében 8 fő foglalkoztatása, 9 hónapon át. Falubusz pályázat keretében egy új VW kisbusz beszerzése.
Hagyományok teremtése: farsangi
bál, anyák napja, gyerek nap, falunap,
Márton nap, idősek napja, Mikulás,
karácsonyi ünnepség.
Nagymányok – Az elmúlt időszak bővelkedett feladatokban:
sokan és sokat dolgoztak szeretett
településünk fejlesztéséért, szebbé,
élhetőbbé tételéért. A város és az
önkormányzat nevében szívből köszönöm valamennyiük szerepvállalását! – nyilatkozta Karl Béla.
Nagymányok polgármestere úgy
vélte, nemcsak a közel 200 millió forint összértékű beruházástól, fejlesztéstől válhat emlékezetessé számukra
2015. – Tisztelve a múltunkat, megbecsülve a jelenünket és építve a jövőnket hívtuk életre idén az 1000 éves
hagyoMÁNYOK elnevezésű programsorozatunkat, amely a visszajelzések
alapján a helyi emberek mellett a
környező és a partnertelepülések elismerését is kivívta – emlékeztetett a
polgármester.
Nagyvejke községben a 2015-ös
év folyamán eredménynek számító
dolog nem történt. Források híján
csak kisebb karbantartások zajlottak.
A község aprajának-nagyjának kulturális műsorokkal kedveskedtünk a
Falunapon, a Gyereknapon, illetve az
Öregek napján.
Legfontosabb feladatok amit megoldottunk: családi házak előtt húzódó
vízelvezető árkok mélyítése, szépítése,
valamint a temetőben megoldottuk a
vízelvezetést. Jelenleg a faluban lévő

Váralja Sok elutasított pályázat
után Váralja közel 20 millió forintot
nyert az Őszikék Szociális Intézmény
végleges működési engedélyének
megszerzésére. A közbeszerzési eljárást már lebonyolítottuk, a nyertes
pályázó a TERC-CO Építőipari Kft.
lett. A munkálatokat előreláthatólag
jövő év elején kezdik, és június 30-ig
befejezik. Az átalakítás során elvégzik
az épület akadálymentesítését és a
hozzá kapcsolódó szükséges munkákat, melynek eredményeként az
intézmény megkaphatja a végleges
működési engedélyt.
Závod Továbbra is a legfontosabb
feladatunk: az Óvoda Fenntartó Társuláshoz szükséges 2013.! évi hozzájárulás kifizetése, ez mintegy 1.5
millió forint. 2015 októberében közös
vezetőségi összefogással, egy helyi
vállalkozó felajánlása, és a társadalmi
munkában résztvevő személyek hozzáállásának köszönhetően elkészült az
urnafal a temetőben.
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Kiemelt kormányzati támogatás Bonyhádnak,
nemzetpolitikai kérdések a középpontban
Potápi Árpád János országgyűlési képviselő, államtitkár visszatekintése 2015-re

- Bonyhádon milyen eredményekre
a legbüszkébb 2015-ben?
- Bonyhád életében az egyik legjelentősebb fejlesztés, beruházás az
elkerülő út és híd építése volt 2015ben. Ehhez Magyarország Kormánya
750 millió Ft támogatást biztosított a
város önkormányzata számára, aminek elnyeréséhez minden segítséget
igyekeztem megadni. A két ütemben
megvalósult beruházást teljes körűen
december 31-én adják át. Bonyhád
Város Önkormányzata az uniós és
nemzeti forrásokat is kihasználva,
illetve a kormányzati támogatásnak
köszönhetően számos fejlesztést valósított meg 2015-ben, amely az itt
élők számára érezhető változásokat
eredményezett. Ilyen a belterületi

utak, utcák megújítása, parkolók építése, a háziorvosi rendelők felújítása,
az intézmények energetikai fejlesztése, illetve az Ipari Park bővítése. A
2 milliárd forintot is elérő fejlesztések
példaértékűnek tekinthetők a térségben.
Büszke vagyok arra, hogy erős kulturális és sport élet jellemzi Bonyhádot.
A helyi kultúra és a sport a bonyhádiak erős összetartásáról tanúskodik.
Sok tradicionális rendezvény viszi
városhatáron túlra is Bonyhád jó
hírnevét. Kiemelendő a Bukovinai
Találkozások Nemzetközi Folklórfesztivál, illetve a Sommerfest és a Tarka
Marhafesztivál, amelyek több ezer
embert mozgatnak meg évről-évre.
A sportban a kosárlabda, a röplabda

és a labdarúgás vonzzák a legtöbb
érdeklődőt, de más sportágakban,
így például az atlétikában elért egyéni
eredmények is elismerést érdemelnek. 2015-ben a Bonyhád Völgység
Labdarúgó Club a Magyar Kupában
fogadhatta 10 év után ismét, a Budapest Honvéd csapatát, amit közel ezer
néző kísért figyelemmel a helyszínen.
- A bonyhádi járás is Bonyhádhoz
hasonlóan fejlődik?
- A siker kulcsa az összefogásban
rejlik. A választókerületemhez tartozó települések fejlesztéséhez, az
intézményrendszer működtetéséhez minden segítséget megadtam
a településvezetőknek, illetve civil
és társadalmi szervezetek, valamint
a vállalkozói szféra képviselői részére. Meggyőződésem, hogy a térség
csak együtt, összefogással fejlődhet.
A városok, így Bonyhád, Nagymányok
gyarapodása a kistelepülések számára
is húzóerővel bírhat.
- Nemzetpolitikáért felelős államtitkárként milyen célokat tűzött ki
maga elé?
- A cél, a magyarság megmaradásának erősítése a Kárpát-medencében.

A nemzetpolitika mindig a magyar
kormány “gondolkodásának fősodrában” van. El kell érnünk, hogy több
magyar gyerek szülessen, és a vegyes
házasságban született gyermekek is
kötődjenek a magyarsághoz. A szülőföldön való boldoguláshoz a magyar
emberek gazdasági megerősítésére
van szükség, ezért a magyar nemzetpolitika figyelmet fordít a magyar
gazdasági szereplők megerősítésére is, hogy azok magyar embereket
foglalkoztassanak és így is biztosítsanak magyar jövőt a szülőföldön.
Ehhez többféle programot indított a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága.
Emellett számos hazai és határon
túli fórumon, konferencián, közösségi programokon adott tájékoztatást
az államtitkárság az aktuális pályázati lehetőségekről és programokról. Minden fontos nemzetpolitikai
eseményen képviseltette magát a
kormányzat.
Különösen büszke vagyok arra,
hogy a madéfalvi emlékmű felújítása a nemzetpolitikai államtitkárság
támogatásával valósulhatott meg.

Legnagyobb elismerés a szülőföldtől
A város és a Völgység lakosai iránti elkötelezettségéért, érdekképviseletükért, az értük való önzetlen munkálkodásáért, hosszú ideje tartó támogatásukért
2015-ben Potápi Árpád Jánosnak adományozta a Perczel-díjat – Filóné Ferencz Ibolya polgármester javaslatára – a helyi képviselő-testület. Az elismerés
átadására a március 15-i nemzeti ünnepünkön került sor. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az idei Megyenap alkalmából, a Tolna Megyéért díjjal
tüntette ki Potápi Árpád Jánost, a megye és a völgységi kistérség települései érdekében végzett munkájáért. A székelyföldi Madéfalva Önkormányzata
díszpolgári címet adományozott a Miniszterelnökség államtitkárának a Madéfalvi Veszedelem emlékének megőrzésében kifejtett tevékenységéért.
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2016. január havi programja
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2.
Telefon: 74/451-455 Web: http://muvhazbonyhad.ewk.hu
WASS ALBERT EMLÉKPROGRAMOK

SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK

SZÍNHÁZ

WASS ALBERT

2016. január 23-án
20 órakor

2016. január 28-án
18 órakor

ÍRÓRA EMLÉKEZÜNK

SZERET ZSIDÓZNI,
DE NINCS HOL?
Zene:

TICKET és DYNAMIC zenekar
A bálon műsort ad:

a Kränzlein Néptáncegyesület és a Német Nemzetiségi
Kulturális Egyesület Kórusa
PROGRAMOK
AZ ÍRÓ SZÜLETÉSÉNEK 108. ÉVFORDULÓJA,
KÖZTÉRI SZOBRA FELÁLLÍTÁSÁNAK
11. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
2016. január 7-én
13 órakor

RAJZPÁLYÁZAT

általános iskolás diákok részvételével

A pályázó tanulók a helyszínen elkészített rajzokkal,
festményekkel nevezhetnek a kiállításra.
A pályázati rajz ötletét az író Vérszerződés című mondája
vagy Első mese (Tavak könyve) című meséje szolgáltatja.

2016. január 9-én

WASS ALBERT-NAP
Az emléknap programjai:
17 órakor

A WASS ALBERT
MESEILLUSZTRÁCIÓS RAJZPÁLYÁZAT
ALKOTÁSAIBÓL RENDEZETT KIÁLLÍTÁS
MEGNYITÓJA ÉS DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉG

2016. február 6-án
20 órakor

SZÉKELY BÁL

Zene:
REFLEX együttes és DELFIN zenekar
Műsort ad:
Zelke Néptáncegyüttes

Belépő:
2.300 Ft, + 800 Ft kötelező fogyasztás,
illetve 2.000 Ft+ 800 Ft kötelező fogyasztás
Jegyek elővételben válthatók a művelődési központ
információs szolgálatánál.
Asztalfoglalást 2016. január 4-től fogadunk.
A foglalásokat 2016. január 27-ig
áll módunkban fenntartani!

SZÍNHÁZ

17.30 órakor

2016. január 16-án
19 órakor

MA ESTÉRE SZABAD A KECÓ

bulvár burleszk két részben, avagy a londoni szextett

Beszédet mond:

SURJÁN JÓZSEF

a Wass Albert Törzsasztal alapító tagja
18 órakor

A VÖLGYSÉG NÉPTÁNCEGYÜTTES
10 ÉVES

A ZELKE NÉPTÁNCEGYÜTTES
- JUBILEUMI MŰSOR 20 órakor

TÁNCHÁZ

Csobán-bál a Csurgó zenekarral
Táncházvezető: Kosnás Árpád

SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK

Írta: Ray Cooney - John Chapman
Szereplők:

Philip Markham ........................................... Hujber Ferenc
Joanna Markham ............................................ Kiss Ramóna
Henry Lodge ............................................... Gesztesi Károly
Linda Lodge .....................................................Vanya Tímea
Alistair Spenlow ............................................ . Száraz Dénes
Sylvie................................................................. Bugár Anna
Tristan Pangbourne...................................... Harmath Imre
Miss Smythe ................................................... Bánfalvy Ági
Miss Wilkinson...................................... Görgényi Fruzsina
Rendező: Horváth Csaba
Fordította: Hamvai Kornél
Díszlet- és jelmeztervező: Szlávik István
Zeneszerző: Oliver W. Horvath
Producer: Bánfalvy Ági és HCS

Muzsikál a Csurgó zenekar

A több éve nyugodt házasságban élő Philipnek teljesen felbolydul
az élete, amikor egy szerető által írt levelet talál a nappalijában,
feltételezhetően a feleségének címezve. Gyanakvását tovább
növeli, hogy legjobb barátja, Alistair, aki az élvezetek
hajszolásának mestere, végül még jobban kibillenti főhősünket a
megszokott kerékvágásból, ugyanis egyenesen a felesége utáni
kémkedésre sarkallja Philipet. A probléma ott kezdődik, hogy
Philip karrierje legnagyobb lehetősége előtt áll, és ennek
érdekében kiegyensúlyozott, erkölcsileg sebezhetetlen,
megbízható férj képében kellene mutatkoznia befektetője előtt. A
küldetés nem tűnik egyszerűnek, mivel többen is csak
pajzánkodásra használnák az ő nemrégiben felújított lakását.

Táncházvezető: Kosnás Árpád

A programot támogatja:

Szereplők:

Antal .................................................... Bánki Gergely
László/Roland .................................... Schmied Zoltán
Simon/Rosenzweigbergerstein ............. Tamási Zoltán
Sára/Horowitz Sámsonné ........................... Nagy Mari
Kökény Gyöngyvér........................... Gergely Katalin
Író: Vinnai András
Dramaturg: Németh Virág
Díszlet és jelmez: Juristovszky Sosa
Videó és hang: Szabó Simon
Producer: Schőn Edina
Asszisztens: Hollós Zsófia
Rendezte: Borgula András

KIÁLLÍTÁS

2016. január 9-én
20 órakor

TÁNCHÁZ

Mi tegyen két gázóra-leolvasó a Dob utca 17-ben? Be lehet-e
csöngetni pont ott egy lakásba, hogy jöttünk a gázórát leolvasni?
A Lefitymálva című előadás a Gólem Színház hagyományaihoz
híven - tabukat nem tisztelve mindenből humort csinál kigúnyolja a túlzottan politikailag korrektet, az önimádó zsidókat,
de kapnak az antiszemiták is, és kapnak azok is, akik
meggyőződésesen hisznek abban, hogy a zsidók át fogják venni a
világ feletti uralmat, és tudják, hogy a Tesco-k azért laposak,
mert a zsidó inváziókor ott fognak leszállni a harci helikopterek.
Vinnai András szövegíró az előítéleteket, az antiszemita,
holocausttagadó blog- és facebookposztokat, illetve a zsidóság
túlzásait, negatívumait gyúrta össze fergeteges vígjátékká.
A Lefitymálva nemcsak a közönség osztatlan tetszését nyerte el,
hanem a szakma is elismeréssel jutalmazta.

A belépés díjtalan!

20 ÉVES
ÉS

LEFITYMÁLVA

Belépő: 2.300 Ft, + 800 Ft kötelező fogyasztás,
illetve 2.000 Ft+ 800 Ft kötelező fogyasztás
Jegyek elővételben válthatók a művelődési központ
információs szolgálatánál.

Közreműködnek:
a Bartók Béla Zeneiskola népzene tagozatos növendékei

KOSZORÚZÁSSAL EGYBEKÖTÖTT
MEGEMLÉKEZÉS
WASS ALBERT 11 ÉVE FELÁLLÍTOTT
SZOBRÁNÁL

VINNAI ANDRÁS:

A Bánfalvy Stúdió előadása
Belépő: 3.300 Ft

2016. január 9- 29.

KIÁLLÍTÁS

A WASS ALBERT
MESEILLUSZTRÁCIÓS
RAJZPÁLYÁZAT

LEGSZEBB ALKOTÁSAIBÓL

A kiállítás január 29-ig tekinthető meg
a művelődési központ nyitva tartási idejében.

KÖZLEMÉNY
NYITVA TARTÁS:
2016. január 1-3.

ZÁRVA

2016. január 4-től szokásos rend szerint

VÖLGYSÉGI HÍRLevél
SZAKKÖRÖK, KLUBOK,
MŰVÉSZETI CSOPORTOK,
TANFOLYAMOK MŰKÖDÉSI RENDJE
Néhány csoport munkájához való csatlakozás feltételhez
kötött, ezért kérjük, a programokba újonnan
bekapcsolódni kívánó érdeklődők a részvétel feltételeiről
tájékozódjanak a művelődési központban.
HONISMERETI KÖR
január 14-én 16 órakor
Garay Ákos, az első világháború festője (1866-1952)
Előadó: Lovas Csilla

SZAKKÖRÖK, KLUBOK,
MŰVÉSZETI CSOPORTOK,
TANFOLYAMOK MŰKÖDÉSI RENDJE
január 5-én és 19-én 15 órakor (14 órakor kóruspróba)
VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB

minden csütörtökön 19 órakor
JÓGA

január 7-én 18 órakor
MADÁRBARÁTOK KÖRE

minden kedden 15.30 órakor

január 25-én 18 órakor
DÍSZGALAMB- ÉS KISÁLLAT-TENYÉSZTŐK
KLUBJA

FALUDI BÉLA UTAZÓK KLUBJA
január 4-én 17 órakor
Kőszeg-Sopron-hegyvidék
Előadó: Strasszer Péter
január 18-án 17 órakor
Vietnámban jártam
Előadó: Hetesi Beáta

január 11-én 17 órakor
MÉHÉSZ KLUB

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KLUB
(VITA NOVA KLUB)
január 14-én 15 órakor
Az éves program megbeszélése
január 28-án 15 órakor
Klubnap

január 19-én 17 órakor
NYERSÉTEL KLUB

BORBARÁT KÖR
január 4-én 17 órakor
Amit a pezsgőről tudni kell
Előadó: Csősz József
NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
január 20-án 15 órakor
A 2016-os év programjának összeállítása
NŐK KLUBJA
január 20-án 15 órakor
Az első félév programjainak megbeszélése
DOBOGÓ TERMÉSZETJÁRÓ ÉS HEGYMÁSZÓ
EGYESÜLET
január 16-án
XVII. Bartina Teljesítménytúra
január 30-án
Bodor Árpád Emléktúra
Részletek: dobogoegyesulet.hu
https://www.facebook.com/dobogoegyesulet
dobogoegyesulet@gmail.com
NYUGDÍJAS KÖZTISZTVISELŐK KLUBJA
január 12-én 12 órakor
Újévi köszöntő
BOLDOGSÁGKLUB
január 25-én 16.30 órakor
Megküzdési stratégiák

SZAKKÖRÖK, KLUBOK,
MŰVÉSZETI CSOPORTOK,
TANFOLYAMOK MŰKÖDÉSI RENDJE

január 25-én 17 órakor
BÉLYEGGYŰJTŐ SZAKKÖR
január 12-én és 26-án 16.30 órakor
FOLTMOLYOK FOLTVARRÓ KLUB

január 12-én 18 órakor
FOTÓKLUB
január 4-én 17 órakor
REIKI KLUB – INGYENES REIKI
MEGTAPASZTALÁSI LEHETŐSÉGGEL
minden kedden 16.30 órakor
BIBLIAOLVASÓ KÖR

minden csütörtökön 16.30 órakor,
valamint minden szombaton 10 órakor
VÖRÖSMARTY SZÍNJÁTSZÓ KÖR
minden kedden 16.45 órakor
NÉMET NEMZETISÉGI KULTURÁLIS
EGYESÜLET KÓRUSA
minden csütörtökön 15 órakor
DÍSZÍTŐMŰVÉSZ KÖR
minden csütörtökön 15 órakor
SZÖVŐ SZAKKÖR
minden pénteken 15.30 órakor
KRÄNZLEIN NÉPTÁNCEGYESÜLET
minden pénteken 16 órakor
TITTI CORSI DANCE CLUB
minden csütörtökön 17.30 órakor
FELVIDÉKIEK EGYESÜLETÉNEK ÉNEKKARA
minden csütörtökön 17.30 órakor
HASTÁNC

(Helye: Vörösmarty Mihály Általános Iskola)

KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR

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

SZÉKELY KÖR KÓRUSA
minden hétfőn 16.30 órakor
SZÖCSKE AKROBATIKUS ROCK AND ROLL KLUB
minden hétfőn 10 órakor
PICURKA JÁTSZÓHÁZ
minden szerdán 18 órakor
"ÉLJ 100 ÉVET EGÉSZSÉGESEN A 3-1-2 MERIDIÁN
GYAKORLATOKKAL!"
minden kedden 16.30 órakor
ISKOLÁRA ELŐKÉSZÍTŐ FEJLESZTŐ
FOGLALKOZÁS
minden szerdán és pénteken 17.30 órakor
A.A.

EGYÉB SZERVEZETEK PROGRAMJAI,
VÁSÁROK
január 4-én 9-12 óráig

Az Országos ’56-os Szövetség
Tolna Megyei Szervezetének fogadóórája
január 12-én 9.30-12 óráig

Vegyes aprócikk vásár
január 24-én 15 órakor

A Liget óvoda farsangja
január 29-én 17 órakor

A BÁI Arany János Gimnázium szalagtűzője
január 30-án 15 órakor

A Szélkakasos óvoda farsangja
január 31-én 15 órakor

A Malom óvoda farsangja
A bonyhádi művelődési központ
a műsorváltoztatás jogát fenntartja!

4 • VÖLGYSÉGI HÍRLevél

Áldott Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt
kívánunk minden kedves Olvasónknak!
Völgységi Önkormányzatok
Társulása

