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BONYHÁD ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAPJA

E g y v é r b ő l va l ó k va g y u n k
Füller Imre a Perczel-díjas,
Madéfalva Bonyhád új
testvértelepülése

Kívül-belül megújult
a művelődési központ

Juhász Józsa igazgató

3. oldal

Kulturális programok
4-5. oldal

Itt volt a legkevesebb bűn

Füller Imre
és Filóné
Ferencz Ibolya
a Perczel-díj
átadásakor

Felemelõ, magasztos, néha könnyekig
megható, szép ünnep volt Bonyhádon március 15-én. Sok okuk volt ünnepelni az itt
egybegyûlteknek.
A belsõ tereiben is megszépült, felújított Vörösmarty Mihály Mûvelõdési Központot március 15-én
délelõtt adták át hivatalosan, s áldották meg négy
egyház képviselõi. Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 168. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség már a gyönyörû színházteremben
zajlott le. Itt elõször Tóth Marián, Bonyhád felvidéki
testvértelepülése, Tardoskedd polgármestere mondott ünnepi beszédet.

Mit kíván a magyar nemzet? – ez a kérdés szerepelt a 12 pontot tartalmazó röplapon 1848 márciusában. Ez a kérdés ma is aktuális, bár a válaszok eltérõek lehetnek, attól függõen, hogy ki-ki hol él magyarként. – Egy biztos – hangsúlyozta Tóth Marián
–, bárhol is lakik az ember, ma nem véráldozattal, hanem áldozatos munkával, közös akarattal tudunk
célba érni.
A Nemzeti dalt ezek után a Vörösmarty Színjátszó
Kör tagjainak elõadásában hallhatta a közönség.
Nagy tapssal kísérve Szabó Tibor alpolgármester virággal köszöntötte a Perczel-család jelen lévõ legidõsebb tagját, Bouquet Frigyesné Perczel Ágnest.
(folytatás a 2. oldalon)

Mi újság a völgységi településeken?
Bátaapáti

Grábóc

Mórágy

Darabos Józsefné polgármester

Takács László polgármester

Glöckner Henrik polgármester

8. oldal

9. oldal

10. oldal

Dr. Marcsek Sándor
rendőrkapitány

6-7. oldal

Hirdetés, rejtvény
11-12. oldal
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(folytatás az 1. oldalról)
A Perczel-díj átadása minden
évben az ünnep egyik fénypontja. Idén ebben a megtiszteltetésben Dr. Füller Imre részesült.
Hogy méltó e szép kitüntetésre,
afelõl nem hagyott kétséget az a
hosszú felsorolás, mellyel érdemeit mutatta be a mûsort konferáló Vizin Balázs. Füller Imrének
múlhatatlan érdemei vannak a
bonyhádi magyartarka-tenyésztésben, fajtafenntartásban, a tájfajta és ezzel Bonyhád hírnevének öregbítésében hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Ötletgazdája és 2001-es létrejötte óta
egyik fõ szervezõje a Tarka Marhafesztiválnak, amely szakmai és
idegenforgalmi szempontból is a
város életében nagy jelentõségû
rendezvénnyé vált.

Egy vérből valók vagyunk

Szentes Csaba,
Filóné Ferencz Ibolya
és Pjotr Wojtiuk
aláírják a
testvértelepülési
dokumentumokat

A madéfalvi polgármester
ajándéka

A program a

támogatásával
valósult meg.

A Perczel-díjat Filóné Ferencz
Ibolya, Bonyhád polgármestere
adta át Füller Imrének, majd a kitüntetett meghatódott szavakkal
mondott köszönetet a városnak,
mindazon munkatársainak, akik
munkáját segítették és családjának, amely a biztos hátteret nyújtotta ehhez.
Filóné Ferencz Ibolya ünnepi
beszédében hangsúlyozta a magyarság összetartozását, amely
legszebb nemzeti ünnepünkön
még erõsebben hat. – Egy nemzetet alkotunk, minden magyar felelõs minden magyarért, s történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérbõl valók vagyunk
– szõtte bele a híres dal sorait
mondandójába a polgármester.
– A szó legnemesebb értelmében jeles nap a mai Bonyhád életében – folytatta. – Egyrészt lerójuk kegyeletünket a ‘48-as hõsök
emléke elõtt, ráadásul mindezt a
felújított, a térség kulturális életét
meghatározó intézmény falai közt
tehetjük, ahol most megerõsítjük

a 10 évvel ezelõtt Jastrowie-val
kötött testvértelepülési szerzõdést, és egy régi-új barátságot
szentesítünk a Hargita megyei
Madéfalvával. Székelyföld emblematikus településéhez eddig is
ezer szállal kötõdtünk, s szívbõl
örülök, hogy ezt a kapcsolatot ma
Bonyhádon megerõsíthetjük.
S következett az ünnepélyes
ceremónia, amelynek során a
színpadon Pjotr Wojtiuk, Jastrowie, Szentes Csaba, Madéfal-

va és Filóné Ferencz Ibolya,
Bonyhád polgármestere kézjegyükkel látták el a dokumentumokat. Pjotr Wojtiuk és Szentes
Csaba rövid beszédeikben megköszönték, hogy részesei lehettek ennek a szép ünnepnek, kifejezték szándékukat a kapcsolatok további erõsítésére és kiterjesztésére, hogy a települések
polgárai és közösségei õszinte
akarattal jöjjenek össze, megismerjék, megértsék egymást és
tanuljanak egymástól, így járuljanak hozzá az európai egység
megteremtéséhez, a határokon
átívelõ nemzetegyesítéshez.
Ajándékok is gazdát cseréltek,
Szentes Csaba egy székely zász-

lót és egy, a madéfalvi veszedelemre emlékezõ, fából faragott
dombormûvet nyújtott át Bonyhád polgármesterének, aki viszont egy-egy zománcképet, a
Perczel-díjas Stekly Zsuzsa alkotásait adta át testvértelepülési
partnereinek.
A színházteremben a Völgység
Néptáncegyüttes fergeteges mûsorával zárult az ünnepség, amelyet vastapssal jutalmazott a közönség. Végül a Rády József Huszárbandérium és a Magyar
Nemzetõrség vezetésével az ünneplõ sokaság átvonult a Kálvária-dombra, s lerótta kegyeletét
Perczel Mór honvédtábornok sírjánál.

Négy egyház képviselői áldották
meg a felújított művelődési központot
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Szebb, praktikusabb, rugalmasabb
A külsõ után most a mûvelõdési ház belseje is megújult

Bonyhád is csatlakozik
Filóné Ferencz Ibolya polgármester meghirdeti „A legszebb konyhakertek Bonyhád” programot.
Április 30-ig lehet nevezni balkon,
mini, normál és közösségi kert
kategóriákban. Jelentkezni a
www.alegszebbkonyhakertek.hu
honlapon lehet, ill. jelentkezési lap
kérhetõ, leadható a polgármesteri hivatalban.

Átadták a rendelőt
LENGYEL Január végén adták át a

felújított orvosi rendelõt. A munkálatok „Az orvosi rendelõ felújítása Lengyel községben” címû, uniós támogatású projekt (DDOP-3.1.3/G-14109) keretében zajlottak. Az átadó
ünnepségen Amreinné dr. Gál Klaudia a Tolna Megyei Kormányhivatal fõigazgatója és Lõrincz Andrea
polgármester mondott avató beszédet és Matis Géza plébános megáldotta az épületet.
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Március 15-én ünnepélyesen
átadták a belsõ felújításon átesett bonyhádi Vörösmarty
Mihály Mûvelõdési Központot. De hát alig néhány hónapja tudósíthattunk az energetikai korszerûsítés utáni átadásról. Ez most akkor
ugyanaz a pályázat, vagy másik? A szálak kibogozására
Juhász Józsát, az intézmény
igazgatóját kértük meg.
Valóban, nem oly rég, tavaly december elején adhattuk át a mûvelõdési központot a komplex
energetikai korszerûsítés után –
kezdte Juhász Józsa. – Ez azt is
jelentette, hogy külsõleg az épület teljesen megújult, hiszen hõszigetelõ réteg került rá szép vakolattal, kõburkolatokkal, és a nyílászárók is korszerûek lettek. Ez
a város pályázata volt, szépen,
rendben és a kitûzött határidõ
elõtt elkészült. Alig, hogy ez megtörtént, adódott egy olyan TIOP
pályázati lehetõség, amit – úgy
gondoltuk – kár lett volna kihagyni. Annyi volt csak a gond, hogy
igen rövid idõ állt rendelkezésre.
Beadtuk – mármint ezúttal a mûvelõdési központ – és nyertünk.
A projekt „A bonyhádi Vörösmarty Mihály Mûvelõdési Központ oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erõsítése” címet kapta.
Szerencsésen alakult minden, és
most kívül-belül megújult, korszerû intézményben fogadhatjuk a
vendégeinket.
Ennek azért is nagyon örülök –
folytatta az igazgató –, mert igen
nagy lett volna a kontraszt a szép,
új külsõ és a kopottas belsõ között. Mert bizony a 36 éves épü-

let berendezése, burkolatai is elhasználódtak, elavultak, s hiába
igyekeztünk, hogy ezt renddel,
tisztasággal ellensúlyozzuk, egy
idõ után a kopottság elfedte a tisztaságot. Szóval nagyon ráfért a felújítás a belsõ tereinkre is.
Ez a felújítás egyébként nem
volt teljes – annyi pénzt nem kaptunk –, azt mondanám, hogy körülbelül 80 százalékos. De azt is
hozzáteszem, hogy a külsõ szemlélõ számára teljesnek látszhat,
mindenesetre ez volt a törekvésünk. Mindenütt szépek a burkolatok, megújultak a vizesblokkok,
a technikai rendszerek jó része,
több helyen mobil válaszfalakat
szereltettünk fel. Ez utóbbi azért
fontos, mert általuk sokkal rugal-

masabban tudjuk kihasználni a
rendelkezésre álló tereket. Az
emeleti, T-alakú nagy táncterem
például ezekkel a hangszigetelt falakkal kisebb helyiségekre osztható, így egyszerre három külön
foglalkozás tartható itt. Korábban
függönyökkel választottuk el az
egyes részeket, amely nem a legcélravezetõbb megoldás volt. Az
épület kihasználtsága, látogatottsága eddig is jó volt, rengeteg
program zajlik, és nagyon sok
egyesületnek, közösségnek ad
otthont a ház. Remélem, hogy a
megszépült és rugalmasabban
használható belsõ továbbra is vonzó lesz a bonyhádi és a környéken
lakó emberek számára – mondta
végül Juhász Józsa.

Tavaszváró Karnevált rendeztek az óvodában
LENGYEL Február 20-án, szombaton délután tartották meg a Faluházban az óvódások Tavaszváró Karneválját. A gyerekek szebbnél szebb
jelmezekben vonultak fel, majd körjátékokat, körtáncokat mutattak be.
A nagyobbak a Brémai muzsikusok
történetét adták elõ nagyon ügyesen
és nagy sikerrel a szép számmal
megjelent szülõknek, nagyszülõknek, érdeklõdõknek. Büfé, zsákbamacska és tombola tette még színesebbé a farsangi mulatságot.
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Itt volt a legkevesebb bűn
Dr. Marcsek Sándor bonyhádi rendõrkapitány értékelte a közbiztonság helyzetét
Február második felére készülnek el általában a rendõrségi statisztikák, értékelések az elõzõ esztendõrõl. A
bonyhádi kapitányság vezetõje szép eredményekrõl
számolhatott be, a Völgység
biztonságos hely.

technikai csoport, csak most magasabb szintre emeltük a munkájukat. Erre azért volt szükség,
mert szédületes tempóban fejlõdik a tudomány, és számos, korábban elképzelhetetlen eszköz,
módszer áll a helyszínelõk, technikusok rendelkezésére. A legjobb példa erre, hogy egy-egy régi, megoldatlan ügyet is elõvesznek mostanában, éppen azért,
mert az akkor begyûjtött mintákat
ma már eredményesebben lehet
elemezni, és nem egyszer több
évtizedes esetek is megoldódnak.
Szóval a mai nyomozati gyakorlatban felértékelõdik a bûnügyi technikai munka. Ráadásul a bíróság
elõtt is nagyobb súllyal esnek latba a tárgyi bizonyítékok – ujj- vagy
tenyérlenyomat, DNS-azonosítás,
elemi szálak és egyebek –, mint a
gyakran megbízhatatlan tanúvallomások.

– Mit mutat a statisztika a
2015-ös évrõl?
– A megye többi kapitányságához képest itt volt a legkevesebb
bûncselekmény – mondta dr.
Marcsek Sándor ezredes, bonyhádi rendõrkapitány. – Fontos,
hogy a közterületeken elkövetett
cselekmények száma is csökkent, ami azért különösen fontos,
mert ezek ugye az emberek szeme elõtt történnek, s ezek az esetek alapvetõen befolyásolják a
közbiztonságérzetüket, a közbiztonságról alkotott véleményüket.
– Csak a statisztika, az esetszám fontos a közbiztonságérzet szempontjából?
– Egyáltalán nem! Nézzük például a 2014-es závodi esetet. Ott egy
évben egy bûncselekmény történt,
ami a statisztikában jól mutat. De ez
az egy eset gyilkosság volt, és
hosszú ideig nyomasztóan hatott
az ott élõk biztonságérzetére.
– Hogyan lehet fokozni a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét?
– A mi rendõreink megmutatják magukat, az utcákon látható
jelenlétük megnyugtatja az embereket, ez növeli a szubjektív
közbiztonságérzetüket – mondta
dr. Marcsek Sándor. – Vannak országok, ahol inkább a reagáló jellegû rendõrséget preferálják,
azaz a rendõrök általában nem láthatóak, csak akkor jelennek meg
egy adott helyszínen, ha bejelentés érkezik. Nálunk az embereket
megnyugtatja, ha látják a rendõrt,
a rosszban sántikálókat pedig elriasztja – folytatta az ezredes.
– Huszonöt település tartozik a kapitánysághoz. Ezeken
is tudják biztosítani a kellõ
rendõri jelenlétet?
– Az együttmûködések egy új
szintjével képesek vagyunk bizto-

sítani mindenütt a megfelelõ rendõri jelenlétet és a lakosság biztonságát. Természetesen minden településnek van körzeti megbízottja, akinek nemcsak az a dolga,
hogy járõrözzön, hanem az is,
hogy beszélgessen az emberekkel, megtudja, hogy mi aggasztja
õket, tapasztaltak-e valami szokatlant. A körzeti megbízott feladata az
is, hogy rendszeresen lakossági
fogadóórákat tartson, ahol lehetõség nyílik a párbeszédre. Fontos
például felhívni az emberek, fõként
az idõsek figyelmét az új trükkökre, amelyeket a bûnözõk kieszelnek, hogy becsapják és meglopják õket. A körzeti megbízott mellett bonyhádi rendõrök és a készenléti rendõrség tagjai is járõröznek a járás kistelepülésein, mégpedig úgy, hogy kiszállnak az autóból, és körbesétálják az adott falut. Továbbá jó a kapcsolatunk valamennyi polgármesterrel, akik
azonnal keresnek bennünket, ha a
közbiztonságot érintõ gondjuk
van. Nyugodtan mondhatom,
hogy bizalmi viszonyban vagyunk.
Õk jól tudják, de itt is megragadom
az alkalmat, hogy elmondjam, nagyon szívesen tartunk bûnmegelõzési, balesetmegelõzési elõadást

bárhol, bármikor. Várjuk a felkéréseket a települések részérõl. A polgármestereknek egyébként minden évben egy kérdõívet kell kitölteniük, amelyben a rendõrség
munkáját értékelik. És akkor még
nem beszéltem a polgárõrségrõl,
amely sok helyen kiválóan mûködik, és a rendõrséggel karöltve
rengeteget tesz egy-egy település
közbiztonságáért. A legjobb példa
most erre Nagymányok, ahol korábban volt, de megszûnt a polgárõrség, aztán jött egy rátermett vezetõ, aki újjászervezte, és most
mindenki megelégedésére kiválóan, hatékonyan mûködik.
– Létrehozták a kapitányságon a bûnügyi technikai alosztályt. Ez miért volt fontos?
– Az új alosztály nem a semmibõl jött létre, eddig is volt bûnügyi

– A legjobb persze mégis a
bûn megelõzése. Ennek érdekében indult egy éve a Várvédõ program...
– Az a felismerés vezette ennek
a programnak a kidolgozóit, hogy
az emberek még mindig gyakran
szinte felkínálják értékeiket a bûnözõknek, és sokkal kevesebbet
tesznek, mint tehetnének otthonaik biztonsága érdekében. A
rendõrség egy olyan praktikus
eszközt adott a lakosság kezébe,
amelynek segítségével részesei
lehetnek saját biztonságuk javításának. Ez nem más, mint egy füzet, amelyben egyrészt érdekes,
elgondolkodtató gyûjteményt találnak arról, hogy mivel „segíthetjük” egy betörõ munkáját, jótanácsok, praktikus információk, és egy
olyan teszt, amely segít értékelni saját otthona biztonságát. Ezt kitöltve
mindenki szembesülhet azzal, mit
célszerû tennie azért, hogy jobb
eséllyel megvédje értékeit.
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VÁRVÉDÕ – AZ OTTHONOK VÉDELMÉNEK ÚJ KORSZAKA
Amit a betörõ gondol
Igen, megnézem, hogy vannak-e a
kocsibejáródon újságok. Néha még
egy pizzafutár szórólapját is odateszem, hogy lássam, mennyi idõ alatt
viszed el onnan.
A két dolog, amit a legjobban utálok:
a hangos kutyák és a kíváncsiskodó
szomszédok. Egy hangos tévé vagy
rádió jobban elriaszt, mint a legjobb riasztórendszerek. A csend és a sötét
jelzi, hogy nem vagy otthon.
Igazad van, nincs idõm arra, hogy feltörjem a széfed, viszont, ha nincs lecsavarozva, elviszem magammal.
Szinte sohasem nézek be a gyerekszobába.
Tényleg azt gondolod, hogy nem nézek bele a zoknis fiókodba? Szinte
mindig belenézek, ahogy a többi ruhásszekrényedbe, az éjjeliszekrényedbe és a gyógyszeres fiókodba is.
Elõször mindig kopogok. Ha ajtót
nyitsz, útbaigazítást kérek, vagy felajánlom, hogy kitisztítom a csatornádat. Könnyû a bizalmadba férkõznöm.
Esik az esõ, az esernyõddel szenvedsz, és elfelejted bezárni a bejárati
ajtót – érthetõ. Én viszont nem veszek
ki szabadnapot a rossz idõjárás miatt.
A riasztó csak akkor akadály, ha használod. Ha anélkül hagyod el az otthonod, hogy beüzemelnéd, biztosan bejutok a házadba.
Szeretek benézni az ablakodon. Keresem a jeleit annak, hogy otthon
vagy, és megnézem, van-e síkképernyõs tévéd, játékkonzolod. Átautózom vagy végigsétálok a házad elõtt
este, mielõtt még leengednéd a redõnyöket, hogy kiválasszam a célpontjaimat.
Örülök, hogy megosztod a nyaralásod fényképeit a Facebookon. Így
már tudom, hogy nem vagy otthon.
Úgy mentél el otthonról, hogy nyitva
hagytad az ablakodat. Neked friss levegõ, nekem egy meghívás.
Télen az érintetlen hó a házad körül
egyértelmû jel arra, hogy távol vagy.
Örülök, hogy nem jutott eszedbe
megkérni egy szomszédot, hogy csináljon autó- és lábnyomokat a kocsibejáródra.

ÉRTÉKELJE AZ OTTHONA BIZTONSÁGÁT!
IGEN NEM
Az ingatlan 160 cm-nél magasabb kerítéssel van körbe kerítve
A kaput mindig kulcsra zárja
Otthona bejárati ajtaja nehezen megközelíthetõ
Az ingatlan rendelkezik kapucsengõvel
Az ingatlan körül 90 cm-nél alacsonyabb növényzet van
Van házõrzõ kutyája
Az ingatlan jó minõségû és jó állapotú nyílászárókkal van ellátva
Minden külsõ ajtó 5 pontos zárszerkezettel van ellátva
A bejárati ajtó rendelkezik
• biztonsági zárral
• több zárral
• nyitásjelzõvel
• biztonsági lánccal
• kémlelõvel
• ráccsal
Az ablakokon van
• zár
• rács
• nyitásjelzõ
Amikor lefekszik aludni, a nyílászárókat mindig kulcsra zárja
A kulcsokat soha nem hagyja a nyílászárók közelében
Az ingatlan rendelkezik
• riasztóval
• idõzítõ kapcsolós lámpával
• kültéri riasztó egységgel
• kamerával
• mozgásérzékelõs világítással
• udvari világítással
A biztonsági berendezéseket rendszeresen ellenõrzi, frissíti, karbantartja
A biztonsági rendszer be van kötve biztonsági szolgálathoz
A riasztó nehezen hozzáférhetõ helyen található
A biztonsági berendezéseket akkor szokta aktiválni, amikor
• elmegy otthonról
• lefekszik aludni
Az ingatlan jól megvilágított helyen található
Az ingatlan lakott területen belül található
A melléképületek zárhatók és riasztóval rendelkeznek
Minden nap kiürítik a postaládát
Értékeit mindig elzárja
Gyakran találkozik rendõrökkel, polgárõrökkel a lakókörnyezetében
Szomszédaival jó kapcsolatot ápol
Amikor nincs otthon, valaki mindig odafigyel otthonára
Amikor valami történik a környéken, hamar megtudja
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ÉRTÉKELÉS
Minden „igen” válasz 1 pontot ér. Kérjük, adja össze pontszámait, majd az
eredmény alapján olvassa el az értékelését!
36–40 pont:
Gratulálunk! Önnek valóban fontos, hogy
otthona igazán biztonságos hely legyen.
Nagy az esélye, hogy a betörõk meg sem
próbálnak betörni lakásába, hiszen egy külsõ szemlélõ számára is egyértelmû: ha az
Ön értékeire pályázik, akkor nem lesz könynyû dolga. Mindig fordítson gondot a jelen
állapot fenntartására. Kérjük, buzdítsa ismerõseit arra, hogy Önhöz hasonlóan õk is tegyenek az otthonuk biztonságáért!
31–35 pont:
Önnek fontos a biztonság, de tehetne ennél
többet is otthona védelmének érdekében.
Ellenõrizze, hogy van-e olyan gyenge pontja ingatlanának, amelyen javíthat. Ha már
ennyi mindent megtett azért, hogy ne váljon
betörés áldozatává, akkor ne hagyjon esélyt a betörõknek!
26–30 pont:
Az Ön lakása nem elsõdleges célpontja a
betörõknek, de érdemes elgondolkodnia
azon, hogy vajon eleget tett-e azért, hogy az
otthona valóban biztonságos hely legyen.
Önt foglalkoztatja otthona védelme, de szükséges többet áldoznia azért, hogy ne váljon
áldozattá!
21–25 pont:
Egy zárt ajtó, egy jó ablak önmagában nem
nyújt védelmet a betörõkkel szemben. Önnek sok teendõje van még, mivel az ingatlana egy képzett betörõ számára nyílt terep.
Szükséges javítani az otthona védelmén, különben nagy eséllyel válhat bûncselekmény
áldozatává!
0–20 pont:
Figyelem! Az Ön otthona betöréses lopással fokozottan veszélyeztetett, nyitott és
vonzó hely a betörõk számára. A teszt eredménye alapján az Ön vagyonvédelmi, biztonsági szintje elégtelen. Ne halogassa tovább, tegyen biztonsága érdekében, különben könnyen bûncselekmény áldozatává válhat.
Figyelem! A teszt eredményei tájékoztató jellegûek. Még a legjobb eredmény
sem biztosíték arra, hogy nem válik
bûncselekmény áldozatává, de kisebb
a veszély, ha minden Öntõl telhetõt
megtesz biztonsága érdekében.

NÉHÁNY JÓ TANÁCS OTTHONA BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

– Vezessen listát, és készítsen fényképeket értékeirõl! A kitöltött listát tartsa meg esetleges jövõbeli referenciának! A listát
tárolja nehezen hozzáférhetõ helyen, soha ne mutassa meg másoknak!
– Az ingatlan nyílászárói legyenek jó állapotban! Az ajtót mindig zárja kulcsra! A kulcsokat tartsa távol az ajtótól, vagy az ablaktól!
– Lássa el az ingatlant biztonsági berendezésekkel! Használjon riasztót, mozgásérzékelõt, biztonsági kamerát, udvari világítást! Az ingatlan bejáratánál helyezzen el figyelmeztetõ jelzést!
– Ne tartson otthonában nagyobb összegû készpénzt! Értékeit tárolja biztonságos helyen, lehetõleg rögzített széfben!
– Figyeljen környezetére! Ismerje szomszédjait, ápoljon velük jó viszonyt! Egymás értékeit tartsák szemmel!
– Ha gyanús személyeket lát, figyelje meg alkatukat, jellemzõ tulajdonságaikat, ruházatukat. Írja fel a jármûvük rendszámát,
típusát, színét. Ha bármi gyanúsat észlel, hívja a rendõrséget!
– Ha betörnek az otthonába, azonnal tegyen bejelentést a rendõrségre, és a nyomok biztosítása érdekében a lakáson kívül várja meg a rendõrök kiérkezését!

Ha baj van, segít a rendõrség. Hívja a 112 -es segélyhívót!
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Szép terveket
szőnek
B á ta a p á t i b a n
A polgármester aszszony a Közösségi
Háznál megmutatta, hol
omlott le a partfal tavaly.
Idén megerősítik a támfalat

A turizmus fejlesztése a Bátaapáti Önkormányzat egyik
kiemelt célja idén és a következõ évekre. Nem állnak
rosszul turistavonzó látványosságok és szálláshely
tekintetében, most pedig
egy horgásztó és szabadidõpark létesítésén gondolkodnak.
BÁTAAPÁTI
Elmentünk a Közösségi Házhoz,
ahol Darabos Józsefné polgármester megmutatta azt a magas
és meredek partfalat, ahol a lösz
tavaly megcsúszott. A ház mögött
van egy aszfaltos sportpálya, amit
a sportoláson kívül nagyobb szabadtéri rendezvények, ünnepségek helyszínéül is gyakran igénybe vettek. A leomló partfal miatt a
hely veszélyessé vált, tavaly vis
maior pályázaton nyertek pénzt a
helyreállításra. A támfal megerõsítése – ahogy az idõjárás engedi – hamarosan elkezdõdik. Ez
lesz tehát az elsõ idei beruházás
Bátaapátiban, de persze nem az
egyetlen.
Örömmel mondhatom, hogy
bõvítenünk kell az óvodát, mert
gyarapodik a gyermeklétszám –
emelte ki Darabos Józsefné. –
Ezt manapság kevés kistelepülés
mondhatja el magáról. Most huszonhét kisgyermek jár ide, de
hamarosan már harminc óvodáskorúval számolhatunk. Az óvoda
felújítása új foglalkoztató helyiség-

gel, az étkezõ és a vizesblokk bõvítésével jár majd. Ezt önerõbõl
meg tudjuk oldani, persze hozzá
kell tennem, hogy a Társadalmi
Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás
(TETT) támogatása nélkül azért
nehezen boldogulnánk.
Bár elmondhatom, hogy Bátaapáti jó helyzetben van, ami az
infrastruktúrát, az intézményeinket, vagy a szociális ellátásokat illeti – folytatta a polgármester –,
de azért vannak további terveink.
Azt gondolom, ez természetes,
mindig vannak megoldandó problémák, felmerülnek új igények,
amelyeket az aktuális lehetõségeinkhez mérten igyekszünk
megoldani. Van például egy kábeltévé rendszerünk, amely ingyenes szolgáltatást nyújt az itt
élõknek, jelenleg 34 csatornát lehet fogni. Most aktuálissá vált a
rendszer felújítása, korszerûsítése, ami nem magát a kábelhálózatot érinti, hanem az elavult mûszaki berendezések cseréjét jelenti. Ez is a közeljövõ egyik feladata.
Bátaapáti lakosai nemcsak az
ingyenes kábeltévé miatt vannak
irigylésre méltó helyzetben. A
gyönyörû környezetben fekvõ faluban élõk a kiválóan mûködõ intézmények, a szép épületek, a
rendben tartott közterületek mellett sokféle ellátást, szolgáltatást
vehetnek igénybe. A fiatal családok például igényelhetnek kedvezõ bérleti díjjal önkormányzati
bérlakást, amíg saját ingatlanba

A felújított Apponyi Kúria
várja a vendégeket
tudnak költözni. Öt összkomfortos lakással rendelkeznek, az
ezekre pályázóknak egyéves idõtartamra adják ki, a képviselõ-testület ezt meghosszabbíthatja. Ehhez kapcsolódik, hogy a korábbi
faluvezetés 33 közmûvesített telket alakított ki a dombtetõn, abban bízva, hogy majd sok fiatal
család akar itt építkezni. Sajnos
nem fogynak a telkek, pedig olcsón, 700 Ft/négyzetméter áron
adná az önkormányzat.
A szemétszállítás is ingyenes a
faluban, és sokféle, részben mindenki számára járó, részben rászorultsági alapon adható támogatás is van és természetesen
marad is a településen a faluvezetés tervei szerint.
A turizmus fejlesztése az önkormányzat egyik kiemelt célja,
amely nyilván nem csupán az idei
év feladata. A gyönyörûen felújított Apponyi Kúria hét szobája is
várja a vendégeket, minõségi
szálláshely tehát van a faluban.

Darabos Józsefné beszélt az
újabb álmukról is: a környéken
jól mûködõ vadászturizmus mellett a horgászatot kedvelõk számára is tervez az önkormányzat.
A faluba bevezetõ út mentén, a
körforgalomtól kifelé, azaz északkeleti irányban elterülõ nagy üres
területen egy horgásztavat szeretnének létrehozni. Sõt, nemcsak horgásztavat képzelt el ide
a testület, hanem köré játszóteret, kerékpárutat, grillezõhelyeket, egyszóval olyan közösségi parkot, ahol szép idõben kellemesen eltölthetik szabadidejüket a családok. – Jó lenne ehhez
pályázati pénzt elnyerni, remélem, lesz majd ilyen kiírás – tette
hozzá a polgármester.
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Apró lépések egy kis faluban
Messze földön híres Grábóc szerb temploma és kolostora

Takács László
a Mária kilátón,
háttérben a faluval

A görögkeleti szerb templom és apácakolostor
messze földön híressé teszi Grábócot, de a turistákat és a hívõket is vonzó
gyönyörû
mûemlékegyüttes mellett azért
más érték és látnivaló is
akad itt bõven. A lehetõségek persze szerények,
és idén eddig a pályázati
lehetõségek sem kényeztetik a kistelepüléseket.
GRÁBÓC
Körbejártuk Takács László polgármesterrel a falut. Megmutatta régi és új büszkeségeiket. A legrégebbi az országszerte ismert, 18.
században keletkezett görögkeleti szerb templom és apácakolostor. A gyönyörû mûemlékegyüttes
nemcsak látogatható – minden
nap 10 és 15 óra között –, de mûködõ intézmény is egyben, a kolostorban négyen élnek. Nyaranta búcsút rendeznek itt, amelyre
messze földrõl is érkeznek zarándokok, hívõk, mintegy ezer ember látogatja meg ezen a napon a
185 lelkes falut.
De nemcsak a régmúltnak, az
elmúlt éveknek is vannak szép
gyümölcsei Grábócon. Európai
színvonalú játszótér, a polgármesteri hivatalnak is otthont adó szép,
régi parasztház fokozatos felújítása, benne egy igazán színvonalas
közösségi terem, színpaddal,
amely éppen tavaly készült el.
Szintén az elmúlt év „termése” az
utcafronti polgármesteri iroda és a
mellette lévõ helyiség felújítása,
utóbbiban dolgozik a hivatali ügyintézõ és a jegyzõ a hét több nap-

ján. Büszkeségre ad még okot a
könyvtár belsõ felújítása, de a ravatalozót és a temetõt is rendbe
tették, és szépek, gondozottak a
közterületek is.
Ha továbbmegyünk a polgármesteri hivatalban hátrafelé, az
épület közepén lévõ két helyiség
már nem mutat olyan szépen, mint
az utcafronti szobák. – Az orvosi
rendelõre és a váróra bizony ráfér
a felújítás – mondja a polgármester –, és éppen ez az idei legnagyobb tervünk, amelyet saját erõbõl még elbír a falu költségvetése.
Csak apró lépésekben tudunk haladni, de minden évben elkészül
valami.
Kicsi ez a falu, kevés a pénz, a
nagyjából húszmilliós éves költségvetés legnagyobb részét elviszik a mûködési kiadások, fejlesztésekre kevés marad. Sajnos
most a pályázati lehetõségek sem
kedveznek a kistelepüléseknek. A
járdáinkat például nagyon fel kellene újítani, de pillanatnyilag nincs
ilyen pályázati lehetõség. Várjuk,
hogy legyen, addig nem tudunk
lépni. A falunap megrendezése is
attól függ, lesz-e olyan pályázat,
amellyel finanszírozható egy ilyen
esemény. Utoljára tavalyelõtt volt
erre vonatkozó leader-pályázati
forrás, akkor nyertünk is, és emlékezetes falunapot tartottunk.
Sajnos 2015-ben már nem volt
ilyen pályázat, falunapot sem tudtunk rendezni.

A felújított könyvtárat más kulturális célokra is használjuk, például sok szép kiállításnak adott otthont, jeles festõmûvészek – köztük a helyi id. Gábori Sándor – alkotásait csodálhatták meg itt az
emberek. Idei tervem, hogy a jól
ismert bonyhádi mûvészt, Kovács
Ferencet kérem fel egy kiállításra.
Tavaly készült el egy újabb turistavonzó építmény, a Mária kilátó,
ahonnan a környék és a Mecsek
panorámája tárul a kirándulók szeme elé. A fából ácsolt torony
Janovicz István, szálkai gazdálkodó saját beruházásaként – pályázati segítséggel – készült el, és
természetesen bárki számára ingyenesen használható.

Gyönyörű a görögkeleti templom és
a szintén nemrég felújított kútház

– Lesz egy uniós pályázat – ezt
valamikor késõbb adhatjuk majd
be –, amelybõl önkormányzati ingatlanok energetikai korszerûsítését lehet megvalósítani. Központi
fûtés fával fûtött kazánnal, külsõ
hõszigetelés, nyílászárók cseréje
jöhet itt szóba, esetleg napelemek
felszerelése. Ha lehet, mindenképpen indulunk ezen, de ha nyerünk is, a kivitelezés már csak a
következõ évben valósulhat meg.
– Persze, azért igyekszünk ebben az évben is minél többet adni az itt élõ embereknek, kivált a
rászorulóknak. Adunk lakásfenntartási támogatást, temetési és
rendkívüli segélyt, ha kell. Tavaly
jutott mikuláscsomag a gyerekeknek, és minden család kapott egy
szép nagy élelmiszercsomagot.
Idén is lesz ilyen, szerencsére
emelkedett a szociális normatíva.
Mondanom sem kell, hogy itt sok
a rászoruló, munkalehetõség
helyben nincs. Egy alkalmazott
dolgozik az önkormányzatnál, két
kulturális közfoglalkoztatottunk és
három közmunkásunk van. Az
emberek innen eljárnak dolgozni
Bonyhádra, Szekszárdra, Nagymányokra vagy éppen Németországba.
Hát… ilyen az élet egy kis faluban ma Magyarországon. Grábóc
gyönyörû helyen fekszik a dombok ölelésében, van itt látnivaló,
és tesznek is azért az itt élõk, hogy
érdemes legyen ellátogatni ide.
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Testvérre leltek Szerbiában
Barátságok, házasság is kísérte a két település kapcsolatát

Nagy teher a félkész Gránit
Fogadó a Mórágyi Önkormányzatnak, mert ha hagyják, tönkremegy, a befejezéshez viszont még igen
sok pénz kellene. Viszont
nagy szükség is lenne rá,
mert nincs szálláshely a faluban.

Mórágy

MÓRÁGY
Örömteli eseménnyel indult az év
a mórágyiak számára. Sok éves
baráti és civil kapcsolatok után januárban hivatalos testvértelepülési szerzõdést írtak alá a szerbiai Bajmok községgel.
Glöckner Henrik polgármester elmondta, az ünnepélyes szerzõdéskötésre
Bajmokon került sor, ebbõl
az alkalomból odautazott a
mórágyi testület. A kapcsolat sok évvel ezelõtt egy focista baráti kapcsolatán keresztül azzal indult, hogy a
Mórágyi Német Nemzetiségi Hagyományõrzõ Tánccsoportot meghívták a Bajmokon – már több mint ötven esztendeje – minden
évben megtartott háromnaÜnnepi pillanat Bajmokon. Balról jobbra:
pos néptánc-fesztiválra. AzLukács Zita, Bajmok alpolgármestere,
tán az eltelt évek alatt sokGlöckner Henrik, Boriszlav Petrovics Bajmok
sok barátság, sõt szerelem
közösségi vezetője (polgármestere) és
szövõdött, házasságot köLieszkovszky Lászlóné, Mórágy
töttek, gyermek is született
alpolgármestere
már. Szóval szép és kerek
a történet, amely most hivatalos nek, ahogy az idõjárás engedi. A si forrás, a Duna-Mecsek Területpecsétet kapott. Természetesen kultúrházat szeretnék kívülrõl fel- fejlesztési Alapítvány. A lényeg,
az idei, augusztusi Gránit Feszti- újítani, ez friss kiírás, erre most hogy most itt állunk egy szerválon is itt lesznek a bajmokiak, a készülnek beadni pályázatot. kezetkész épülettel, vissza vanfocicsapatok játszanak egymás- Rendezvényekre és a testvér-te- nak a gépészeti munkák és a hesal és a táncosaik is fellépnek lepülési kapcsolatokra is lehet lyiségek berendezése, ezek pepályázni, a Gránit Fesztiválra uni- dig igen sokba kerülnek, pályázaMórágyon.
– A költségvetésünk nem en- ós pénzt szeretnének szerezni. A ti lehetõség pedig nincs erre. Vigedi meg a túlzott ábrándozást – polgármester reméli, hogy leg- szont folytatni kell, nem hagyhatmondta az idei terveiket firtató alább az egyik beadványuk sike- juk tönkremenni, ami eddig elkészült. Próbáljuk faragni a költsékérdésre Glöckner Henrik. – res lesz.
A Petõfi utcát jó lenne – leg- geket olyanokkal, hogy például a
Nagy kérdés még, hogy milyen
pályázatok lesznek év közben, alább részben – felújítani, illetve korábban tervezett medence heamelyeken esetleg indulni tu- az orvosi rendelõ elõtti teret rend- lyett egy relaxációs tér lesz szaudunk. Az idei településfejlesztési be tenni. Talán lesznek ilyen pá- nával, de így is 50-60 millió kellene a befejezéshez. Azért is fontos
(TOP) pályázatok nem kistelepü- lyázatok, de ez még a jövõ titka.
A legnagyobb „falat” a község lenne ez egyébként Mórágynak,
léseknek készültek, itt sajnos mi
sem tudtunk labdába rúgni. Van életében a Gránit fogadó beruhá- mert nincs szálláshely, úgyhogy
egy megnyert vis maior pályáza- zásának folytatása. – Az a gond – erre a fogadóra a 9 szobájával,
tunk – tavaly beszakadt egy pin- mondja Glöckner Henrik –, hogy 18 férõhelyével igen nagy szükce egy út alatt –, ennek a mun- az elõdeink belevágtak ebbe, de ség van, fõleg a vadászturizmus
kálatai hamarosan megkezdõd- idõközben megszûnt a támogatá- miatt. Köztudott, hogy ez a kör-

nyék kedvelt vadászterület, sok
külföldi érkezik ide.
Szociális ellátások tekintetében
sok más kistelepülés lakóihoz képest azért irigylésre méltó helyzetben vannak az itt élõ emberek.
Korszerû, jól felszerelt intézmények, sokfajta támogatás a családoknak, a fiataloknak, hogy itt maradjanak – elsõ lakáshoz jutási, beiskolázási támogatás, ösztöndíj a
továbbtanuláshoz, olcsó közétkeztetés, karácsonyi csomag, szociális tûzifa, egyebek – szóval a szociális háló jól mûködik Mórágyon –
köszönhetõen a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulásnak.
– Reméljük, hogy ezeknek a
juttatásoknak a lefaragására idén
és a késõbbi években sem kényszerülünk – mondta befejezésül
Glöckner Henrik.
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A BONYCOM Nonprofit Kft. tájékoztatója
A BONYHÁDI LAKOSSÁGI HULLADÉKGYÛJTÕ UDVAR
(7150 Bonyhád, Gyár utca vége) mûködésérõl
A Hulladékgyûjtõ Udvar területére kizárólag a LAKOSSÁGNÁL keletkezõ
háztartási hulladék INGYESEN szállítható be az alábbi feltételekkel:
● A BONYCOM Nkft.-vel kötött érvényes hulladékszállítási
közszolgáltatási szerzõdés, vagy az utolsó havi befizetést
igazoló számla (bevételi bizonylat másolat),
● Érvényes személyazonosító igazolvány,
● Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolvány bemutatása.

Háztartási
– NEM veszélyes –
hulladékok
papír és karton
mûanyag csomagolási
üveg csomagolási (szörpös,
befõttes, boros üvegek, stb.)
gumiabroncsok
építési törmelék
fa hulladék (építésbõl származó)
üveg (építésbõl származó)
mûanyag (építésbõl származó)
háztartási mûanyagok
(nejlon zacskó, fólia)
biológiailag lebomló hulladékok
lom hulladék (bútorféleségek)

Max. behozható
éves menny.
(1 család esetén)
100 kg
100 kg
100 kg
1 garnitúra
(4db autó + 2 db bicikli
gumi)
1 m3 (500 kg)
50 kg
50 kg
50 kg
4 kg
500 kg
1 szoba berendezése

Amennyiben a lakosságnak igénye van az itt felsorolt NEM VESZÉLYES
hulladékmennyiségeken felüli elszállítására, úgy az térítés ellenében
a BONYCOM Nkft. (Bonyhád, Mikes u. 3.) telephelyén megrendelhetõ.

Háztartási
– VESZÉLYES –
hulladékok

Max. behozható
menny.
(1 fõ esetén)

szintetikus motor-, hajtómû- és kenõolajok
étolaj
szennyezett csomagolási hulladékok
(festékes, ragasztós göngyölegek)
hajtógázos palackok (sprays flakonok)
növényvédõ szerek
fénycsövek
tinták, ragasztók, gyanták
festék, oldószer maradékok, festékpatronok
elemek és akkumulátorok
veszélyes anyagokat tartalmazó
elektromos berendezések (olajradiátorok,
hûtõk, monitorok, tv, telefonok, tûzhelyek)

10 liter
50 liter
20 kg
20 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
25 kg
100 kg

Veszélyes hulladék esetén egy lakostól legfeljebb 100 kg mennyiségû hulladék vehetõ át egy évben összesen!
Bõvebb felvilágosítást a Hulladékgyûjtõ Udvarban INGYENESEN leadható hulladék fajták mennyiségérõl a helyszínen, a 06-20/ 533-72-71
mobilszámon, a BONYCOM Nkft. 74/451-701 telefonszámon, valamint a www.bonycom.hu honlapon tudunk adni.
A Hulladékgyûjtõ Udvar nyitva tartása:
Hétfõ:
Szünnap
Kedd:
7:00 – 13:00
Szerda:
11:00 – 17:00
Csütörtök:
11:00 – 17:00
Péntek:
7:00 – 13:00
Szombat:
8:00 – 12:00
Vasárnap:
Szünnap
Kérjük, szíveskedjenek a nyitva tartást figyelembe venni!

A BONYCOM Nkft. ezúton felhívja a bonyhádi telephelyű cégek figyelmét is, hogy a Lakossági Hulladékudvarba
kizárólag MAGÁNSZEMÉLYEK háztartási hulladékai szállíthatók be. A cégek tevékenységéből keletkező termelési
hulladékokat (veszélyes és nem veszélyes egyaránt) nem áll módunkban átvenni. Megértésüket köszönjük!
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Tisztelt Adófizetõ! Ne feledje, ha nem rendelkezik adójának 1 %-áról, annak sorsáról más dönt Ön helyett.
Támogassa a völgységi civil szervezetek mûködését!

A rejtvény megfejtését 2016. május 6-ig,levelezõlapon kérjük postára adni. Címünk: Völgységi Önkormányzatok Társulása,7151 Bonyhád, Pf. 56. Kérjük,
ne felejtsék megadni telefonos elérhetõségüket is!
Szeretné minél több emberrel megismertetni vállalkozását, s ezzel még sikeresebbé tenni annak mûködését? Lapunk lehetõséget biztosít erre, keressen bennünket a 06/20/466-2277-es telefonszámon,vagy a
vot7151@gmail.com e-mail címen.

nagy volt az
érdeklődés
Immár negyedik alkalommal utazhattak a bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola
diákjai Erdélybe, a Határtalanul tanulmányi kirándulás keretében. Alapos felkészültségrõl és tudásról adtak számot a 7. évfolyamos diákok, akik végül is ennek jutalmául március 14-én, elindulhattak Erdélybe. Az iskola a kirándulás megvalósításához valamivel
több mint egymillió forint támogatást nyert.
A diákokat a kirándulást szervezõ tanáraik, Nagyné Friedrich Valéria és Vargáné
Erõs Éva készítették fel. A délutáni rendhagyó tanórákon ismertették velük Erdély történelmét, földrajzát, néprajzát, majd tudásukat a Völgységi Múzeumba látogatva és otthoni kutatómunkával egészíthették ki. Tájékozottságukról
egy verseny során adtak bizonyságot, ahol a legfelkészültebbek pénzjutalomban is részesültek. I. helyen végzett
Gyõrfi Lóránt (képünkön középen), aki ezért 15.000 ft-tal
gazdagodott, a II. helyezettek
Lovász Balázs (balra) és Fábián Áron (jobbra) 7500-7500
forintot kaptak.

Aranyfácán Néptánc Egyesület
Bátaapáti Sportegyesület

Bátaapáti
Bátaapáti

18866726-1-17
18851997-1-17

Bonyhádi Evangélikus Gimnázium Atlétika Sportágban Tehetséges Fiatalokat Segítõ Közhasznú Alapítvány
Bonyhádi Székely Kör
Bonyhádi Kosárlabdázók Egyesülete
Bonyhádi Röplabda és Szabadidõ Klub
Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége
Együtt Izményért Egyesület
Grábócért Egyesület
Kisdorogért Egyesület
Kíra Völgységi Kutyamentõ Egyesület
Könyv-Kultúra Közhasznú Egyesület
Kränzlein Néptánc Egyesület
Lengyel Jövõjéért Egyesület
Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete
Mozgássérültek Bonyhádi Egyesülete khsz.
Mórágyi Sportegyesület
"Összefogás" Közhasznú Alapítvány
Sebestyén Ádám Székely Társulat
Solymár Imre Városi Könyvtár
Teveli Fiatalok Egyesülete
Váradi Antal Értékmentõ Egyesület
Váraljáért Egyesület
Závod Értékeiért Közalapítvány

Bonyhád
Bonyhád
Bonyhád
Bonyhád
Bonyhád
Izmény
Grábóc
Kisdorog
Bonyhád
Bonyhád
Bonyhád
Lengyel
Szekszárd
Bonyhád
Mórágy
Bonyhád
Kakasd
Bonyhád
Tevel
Závod
Váralja
Závod

18000902-1-17
19232692-1-17
18854402-1-17
18858860-1-17
19232685-1-17
18279630-1-17
18209709-1-17
18867167-1-17
18142165-1-17
18868694-1-17
18857766-1-17
18860074-1-17
19230315-2-17
19231134-1-17
18854017-1-17
18868326-1-17
18858509-1-17
15418496-1-17
18859885-1-17
18862911-1-17
18856349-1-17
18860036-1-17

