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Köhlerné Koch Ilona kapta ebben az évben a Perczel-díjat
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A város neves szülötte Perczel Mór honvéd tábornok. Bonyhádot büszkén nevezik a Perczelek
városának. Nagy öröm számukra, hogy a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2007-ben a
Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította Perczel Dezsõ és Perczel Mór sírját.
2. OLDAL

BONYHÁD Nehezen talált helyet,
aki késõn érkezett, ismét zsúfolásig megtelt ünneplõ közönséggel
a Vörösmarty Mihály Mûvelõdési
Központ színházterme. Vizin Balázs, az önkormányzat kommunikációs munkatársa üdvözölte a
megjelenteket, majd – a szép hagyományt folytatva – idén is Tóth
Marián, Bonyhád felvidéki testvértelepülése, Tardoskedd polgármestere mondott beszédet az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulóján renTóth Marián mondott ünnepi beszédet a bonyhádi megemlékezésen
dezett ünnepségen.
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Március 15-én délelõtt tartalmas, felemelõ
ünnepséget tartott a város a mûvelõdési
központban az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc emlékére. Az ünnepi beszéd és mûsor mellett átadták a Perczeldíjat és a Völgység Talentuma-díjakat is.
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Folytatás az 1. oldalról

FOTÓ: ÁA

A Perczel család évrõl-évre
megtiszteli a forradalom és szabadságharc emlékére rendezett
városi ünnepséget, így volt ez a
mostani alkalommal is. Szabó Tibor alpolgármester virágcsokorral köszöntötte a ‘48-as megemlékezésen részt vevõ Bouquet
Frigyesné Perczel Ágnest.
Bonyhád város önkormányzata a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény, vagy huzamosabb idõn
keresztül folytatott kiemelkedõ
munkálkodás, életmû elismeréseként Perczel-díjat alapított,
amelyet minden évben március
15-én ad át a város polgármestere. A magyarországi németek
kultúrájának, identitásának megõrzése, valamint a közéletben kifejtett példaértékû, lelkiismeretes tevékenysége elismeréseként idén a Perczel-díjat
Köhlerné Koch Ilonának, a
Bonyhádi Német Önkormányzat
elnökének adományozta a képviselõ-testület.
Köhlerné Koch Ilona 1963.
február 5-én született Szekszárdon. Mórágyon, német nemzetiségi családban nevelkedett.
Származása, a családjában, lakóhelyén élõ dialektus, a német
anyanyelvûség meghatározó hatással voltak életútjára. Nagypapája lábán tanulta meg az elsõ
tánclépéseket - nyilatkozta egyszer. Gyermekkorától megragadta és végigkísérte eddigi életét a német tánckultúra. Szülõfalujában és a családja körében
szerzett élményei jelentõsen

Bouquet Frigyesné Perczel Ágnes
és Szabó Tibor
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K ö h l e r n é Ko c h I l o n a a Pe rc ze l - d í j a s
„Nagyon köszönöm az elismerést,
felemelő érzés volt átvenni
a kitüntetést” – fogalmazott
Köhlerné Koch Ilona

hozzájárultak késõbbi pályafutásához.
Általános iskolai tanulmányait
Mórágyon végezte, érettségi
vizsgát a bátaszéki II. Géza Gimnáziumban szerzett 1981-ben.
Ezt követõen a Mõcsényi Községi Közös Tanács igazgatási elõadója és anyakönyvvezetõje volt.
Idõközben elvégezte a táncoktatói tanfolyamot, 1976-ban
alapító tagja a mórágyi tánccsoportnak, amelynek késõbb mûvészeti vezetõje lett. A kisdorogi
"Blaue Enzian" német tánccsoport mûvészi vezetõjeként is tevékenykedett.
A Mórágyi Német Nemzetiségi Tánccsoportot bonyhádi zenészek kísérték, ily' módon ismerkedett meg férjével, Köhler
János építésszel, aki családi vállalkozásuk cégvezetõje volt
2015 novemberében bekövetkezett haláláig. Ilona is a családi

vállalkozásban dolgozott férje
mellett.
A házaspárnak három gyermeke született. Lányuk, Adrienn
orvosi pályára készül, az iker fiúk, János és Péter, édesapjuk
nyomdokaiba lépve, az építõiparban tevékenykednek.
Az 1987-ben alapított Gyermektánccsoport
vezetését
Köhlerné Koch Ilona 1988-ban
vette át. Irányítása alatt a kis létszámú csoportból alakult ki a
mára 85 fõt számláló tánc-egyesület, amely több generációt fog
össze - az óvódás korúaktól egészen a fiatal felnõttekig.
Gyûjtõ munkájának köszönhetõen több szokást dolgozott fel
és állított színpadra. Ezek közül
kettõ koreográfia arany minõsítésben, kettõ Fesztiváldíjban és
Gála díjban, egy pedig Nívódíjban részesült.
Ilonka a munkájában nem is-

mer nehézséget. Megold minden
akadályt, szabadidõt, energiát és
pénzt áldoz a magyarországi német kultúráért. Jó kapcsolatokat
ápol a német partnertelepülésekkel, különbözõ szervezetekkel és
kitelepített családokkal. Kiállításokat, találkozókat, tánctáborokat,
külföldi utakat, fesztiválokat szervez (a Sommerfest megvalósítása
is a nevéhez fûzõdik). A magyarországi németség tárgyi emlékeit is gyûjti, ezekbõl értékes tárlattal rendelkezik. Több alkalommal
segítséget nyújt a diplomamunkát
készítõknek. Pályázatokat ír, így is
segíti az egyesület és az önkormányzat mûködését.
10 éven keresztül a Vörösmarty Mihály Mûvelõdési Központtal közösen Országos tánctábort
szervezett, amelyre a határon túlról is érkeztek hagyományõrzõk.
Mindig mellette állt és támogatta családja, hiszen ezt a tevékenységet munka mellett ilyen
szinten csak támogatás mellett
lehetett elvégezni. Férje több
tánc zenei anyagát állította öszsze és számtalanszor kísérte a
hagyományõrzõket harmonikájával.
A táncosok nem csak országhatáron belül, hanem azon kívül
is öregbítették, illetve öregbítik
városunk hírnevét - rendszeresen részt vesznek német testvérvárosaink - Wernau, Hochheim,
Treuchtlingen - rendezvényein.
És a magyarországi német, valamint a magyar kultúra "nagyköveteiként" már többször léptek
fel Európa különbözõ országaiban is.
Köhlerné Koch Ilona 2002 óta
tagja a Bonyhádi Német Önkormányzatnak. Az elsõ 4 évben alelnökként, 2006 óta pedig annak elnökeként tevékenykedik.
2006 óta tagja a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzatának. 2007 óta társszerkesztõje és kiadója a Bonnharder
Nachrichten német nyelvû újságnak, amelyben a bonyhádi és a
völgységi német vonatkozású
programokról, eseményekrõl
számolnak be. Az újságot Magyarországon kívül Európa német nyelvterületén, sõt, Amerikában is olvassák.
Folytatás a 3. oldalon
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Havasi Kristóf János

Gergely Bence
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Völgység Talentuma-díjban részesült
Böndör Dániel rúdugró. Dani a
Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus
Gimnázium tanulója, itt keltette fel az
érdeklõdését a rúdugrás, amelyben
Scheidler Géza tanár úr segíti a felkészülését. Elsõ komolyabb sikereit a 2015-ös év hozta, majd sok szép
eredmény után tavaly mind fedett pályán, mind szabadtéren junior országos bajnok lett. A folytatás is bíztató,
idén Magyarország Fedett Pályás Atlétikai Bajnokságán felnõtt bajnoki
címet szerzett, míg a korosztályos
bajnokságon a második helyig jutott. Távolugrásban is jeleskedik,
mind rúd-, mind távolugrásban jelenleg az iskola csúcstartója.
Az elismerést Oláh Annamária Boros
Dezsõ-díjas adta át Böndör Dánielnek.
❖❖❖
Gergely Bence rendkívül sokoldalú tehetség. Nagy szerelme a tánc,
emellett a sport, az éneklés és a
versírás is a szívügyei közé tartozik.
Igen sikeres sok mûfajban, így országos 1. és 2. díjak táncban, a
sport terén diákolimpiai 2. 4. és 6.
helyezések jelzik tehetségét, de a
zene és az irodalom is bûvkörébe

vonta. Sikerrel indult kreatívírás-versenyen, szólógitárosa és énekese
egy helyi könnyûzenei együttesnek,
és nemrégiben Baján, az Országos
Klasszikus Énekversenyen kiemelt
nívódíjat kapott felkészítõje, BognárÓcsai Annamária nagy örömére.
A kitüntetést Szarvas Szilvia, a város
Merész Konrád-díjasa adta át Gergely Bencének.
❖❖❖
Az ünnepségen Völgység Talentumadíjban részesült Havasi Kristóf János, aki 2010-ben kezdte tanulmányait a bonyhádi zeneiskolában. Egy
év furulya és két év klarinétozás után
áttért kedvenc hangszerére, a szaxofonra. Tehetsége kitartó szorgalommal párosult, amelynek hamarosan
meglett az eredménye. Már elsõ évfolyamos szaxofonosként arany minõsítést, különdíjat és kiemelt nívódíjat kapott a Tolna Megyei Klarinét és
Szaxofon Találkozón, Szekszárdon.
Az idei, 6. Országos Szaxofonversenyen korcsoportjában a dobogó legfelsõ fokára állhatott, majd februárban, a FEMUS 2017 Nemzetközi
Zenei Versenyen ért el 1. helyezést.
Felkészítõ tanára: Seleljo Jaroslav.
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Folytatás a 2. oldalról
2008-ban a Landesratban - a
Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Szövetségében - a tánc-szekció alelnökévé választották. A Tolna Megyei Német Önkormányzatok
Szövetségének alelnöke, a bonyhádi Értéktár Bizottság tagja.
Az õ irányításával valósul meg
minden év januárjában az Elhurcoltak napi megemlékezés,
amelyen a Szovjetunióba kényszermunkára ítélt völgységi németekre emlékeznek. Ez év januárjára jelentõs érdeklõdéssel
kísért kiállítást állított össze,
amelyet a Völgység több településén és a megyeszékhelyen is
bemutattak.
Szívügyének tekinti – elsõsorban – Bonyhádon, a Völgységben és egész Tolna megyében a
német nemzetiségi kultúra, a hagyományok ápolását, tovább örökítését, a német nyelvoktatást, a
kétnyelvû német oktatás ügyét,
és sokat dolgozik azért is, hogy a
testvérvárosi kapcsolatok gyümölcsözõek legyenek.
Eddigi kitüntetései: Tolna Megyei Németségért Nívódíj (2009),
Goldene Ehrennadel - A Magyarországról elûzött Németek Szövetsége Baden Württembergi
Szekciójának kitüntetése (2015).
Köhlerné Koch Ilona áldozatos,
idõt és energiát nem kímélõ tevékenysége, eddigi életpályája
olyan emberrõl tanúskodik, aki
méltó arra, hogy a Perczel-díj elismerésben részesüljön.
A kitüntetett Filóné Ferencz Ibolya polgármestertõl vette át a díjat a színpadon egy virágcsokor
kíséretében. A gratulációk után
Köhlerné Koch Ilona rövid beszédet mondott, melyben – láthatóan
a meghatottsággal küzdve – köszönetet mondott mindazoknak,
akik munkáját segítették, segítik,
akiknek sokat köszönhet, így természetesen a családjának.
Az ünnepség a Völgység Talentuma-díjak átadásával folytatódott.
A Völgységi Tehetséggondozó
Egyesület ifjú reménységek számára alapította a díjat, amelyet
2001 óta adnak át a bonyhádi, kiemelkedõ teljesítményt nyújtó tanulóknak. Az egyesület nevében
Takács Lászlóné titkár köszöntötte a díjazottakat, felkészítõiket és
a jelenlévõket.

Böndör Dániel

Ifjú tehetségeket tüntettek ki

A kitüntetést Drága László Merész
Konrád-díjas adta át Havasi Kristófnak.
❖❖❖
Takács Péter György 2011-ben
kezdte meg tanulmányait a bonyhádi gimnáziumban. Már a kezdetekkor felhívta magára a figyelmet
sokoldalúságával, tudásával. Ezt rövidesen az általa elért eredmények
is igazolták, országos és nemzetközi tanulmányi versenyeken jeleskedett földrajzból, kémiából, illetve
komplex természettudományi ismeretekbõl. Felsorolhatatlanul sok
megmérettetésen bizonyította tudását gyõzelmekkel, szép helyezésekkel. A hihetetlen lexikai mûveltséggel rendelkezõ, sokoldalú diák
a céllövészetben is jeleskedik, legutóbb a III. Országos Céllövõ Versenysorozatban a 18-20 évesek
légpuskás kategóriájában 2. helyezést ért el. A Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium egyik legnagyobb
büszkesége.
Az elismerést Gruber László Merész
Konrád-díjas tanár adta át Péter
édesapjának (a kitüntetett nem
tudott részt venni az ünnepségen).

Az ünnepség további részében
a Vörösmarty Színjátszó Kör „Vannak napok, amelyek nem szállnak
el...” címû mûsorát láthatta a közönség, majd a program a mûvelõdési központ elõtt folytatódott.
Itt a Völgység Néptáncegyüttes
produkcióját kísérhették figyelemmel a jelenlévõk. Ezt követõen az
ünneplõ tömeg a Rády József Huszárbandérium és a Magyar Nemzetõrség kíséretével a Kálváriadombra vonult, hogy ott Bodai
Barna szavalata után leróják tiszteletüket Perczel Mór honvédtábornok sírjánál.
Miután az ünneplõk elhelyezték
virágaikat, koszorúikat a síron, az
1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezõ Bonyhád
városi program a Szózat eléneklésével zárult.

Nevezetes évfordulók esztendeje
Bonyhád számára nevezetes évfordulók esztendeje 2017. Ezek közül nyilván a legfontosabb, hogy éppen 40
éve avatták várossá, ugyanakkor kerek
évfordulót ünnepel a 30 éves Völgységi Múzeum, és még kerekebb egy centenárium: idén 100 éves a bonyhádi cipõgyártás.
Részletek a Tolna Megyei Népújság 1977. április 1-jei számában megjelent terjedelmes tudósításból:

„Ha rendelkezésre állt volna megfelelõ nagyságú hely, Bonyhádnak apraja-nagyja ott lett volna
tegnap délelõtt azon az ünnepi tanácsülésen,
amelyen Cseterki Lajos, a Magyar
Népköztársaság Elnöki Tanácsának
titkára átadta a várossá nyilvánítás
oklevelét. A városavató ünnepi tanácsülést azonban az esemény
nagyságához mérten különösen kicsiny filmszínházban rendezték
meg...
Az Elnöki Tanács titkárának kezébõl a várossá nyilvánítás okiratát dr.
Hegedûs János tanácselnök vette
át..
– Kívánom, hogy virágozzék, gyarapodjék a Magyar Népköztársaság új városa,
Bonyhád! A városnak virágzó éveket, lakóinak személyes boldogságot, sok örömet kívánok! – mondta Cseterki Lajos.
Az okmányt hosszan tartó taps ünnepelte, amikor azt a városi tanács meghatottsággal küszködõ fiatal elnöke magasra emelve megmutatta az
ünnepi tanácsülés résztvevõinek.
– Nagyon büszkék vagyunk a városi rang elnyerésére és ígérem, hogy rászolgálunk a címre ezután következõ közös munkánkkal – mondotta
dr. Hegedûs János.”
Az idézett lapszám megtalálható:
https://library.hungaricana.hu/hu/view/TolnaM
egyeiNepujsag_1977_04/?pg=0&layout=s

❖❖❖

Remek programok várták az
ünneplő bonyhádiakat 2012-ben
Kettõs jubileumot ünnepelt Bonyhád, a települést
35 éve nyilvánították várossá, a Völgységi Múzeum
pedig 25 éves idén – írta akkor a Tolnai Népújság.
– Nagyon jól éreztem magam, telitalálat volt a város részérõl a családi nap – vélekedett az eseményt
követõen Szegedi Gyuláné. A nyugdíjas korú hölgy
csapattársa, Glöckner Éva is hasonló állásponton
volt, aki kisfia kalandvágya révén plusz köröket tett
meg az atlétikai csarnok báltermében a verseny
után...
Amikor 1977. április 1-jén várossá nyilvánították
Bonyhádot, mindent el lehetett róla mondani, csak
azt nem, hogy egy városi rangú külsõvel rendelkezõ település, de az itt élõk lehetõséget kaptak a bizonyításra – tekintett vissza ünnepi beszédében
Potápi Árpád János. A város akkori polgármestere
hozzátette, az elmúlt 35 évben hatalmas elõrelépésnek lehettek tanúi a bonyhádiak, a számtalan fejlesztésnek köszönhetõen egy élhetõ, otthonos kisvárossá alakult a település.

A Völgységi Múzeum sok
programmal készülődik

Nevezetes napok

– Az önkormányzat az év során olyan sikeres városi rendezvényeken ünnepli meg a
40 éves jubileumot, amely által széles körben, a lehetõ legtöbb ember lehet részese
mindennek – mondta Filóné Ferencz Ibolya
polgármester, hozzátéve, hogy az alábbi
programok is ezek közé tartoznak, ugyanakkor még számos meglepetéssel készülnek.
Május 1:
Sportmajális
Június 16-18: Völgységi Könyvfesztivál
Június 24:
Múzeumok Éjszakája
Augusztus:
Tarka Marhafesztivál
December 14: a Bonyhád Lexikon
könyvbemutatója

Megkérdeztük a Völgységi Múzeum igazgatóját,
hogy az intézmény és a város hogyan készül a
nevezetes évfordulókra. Dr. Szõts Zoltán elmondta, mivel éppen egybeesik a két évforduló, természetesen õk is gõzerõvel készülõdnek.
Április 1-jén, szombaton 14 órától a Völgységi
Múzeumban szezonnyitót tartanak. Bemutatják
a hónap mûtárgyát: Bonyhád Város Zászlaját.
Várostörténeti minikiállítás nyílik Kis bonyhádi
címertan címmel. Megtekinthetõ: április 1. és
április 30. között. 15 órától a „Ház és ember a
Völgységben” állandó kiállítás II. ütemének aktuális állapota, tárlatvezetéssel.
Május 8. és május 14. között lesz egy „Közösségek Hete” rendezvény, szintén a kerek évfordulók vonzásában. Május 11-én délután 4 órakor lesz az állandó kiállítás megnyitója: „Ház és
ember a Völgységben”, Bonyhád Város Önkormányzatának az Emberi Erõforrások Minisztériuma Kubinyi Ágoston Programja támogatásával
megvalósuló projektje.
Dr. Szõts Zoltán hozzátette, lesz egy Múzeumi Csalogató hónap május 11. és június 10. között, amikor az új állandó kiállítást ingyenesen tekintheti meg a nagyközönség a nyitvatartási idõben, keddtõl szombatig 10 és 16 óra között.
Október 5-én a Múzeumok Õszi Fesztiválja
nyitó eseményei: 16 órától Origami kiállítás, 18
órától „A bonyhádi cipõgyártás 100 éve” címmel
dr. Sós Csaba és Steib György elõadása lesz.
– Ingyenes szóróanyaggal, naptárkönyvjelzõvel is készülünk az április 1-jei ünnepre – folytatta az igazgató. Ezen kívül lesz két megvásárolható kiadvány is, amelyek a város évfordulójához kötõdnek. Az egyik az „Azok a hetvenes
évek”, a másik az „Emberöltõk és rendszerváltozások a Völgységben”.
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A város ajándéka a hölgyeknek, nőnapon
Szép mûsorral kedveskedett a hölgyeknek Bonyhád Város Önkormányzata, mintegy ajándékként a
Nemzetközi Nõnapra. Zsúfolásig
megtelt a Vörösmarty Mihály Mûvelõdési Központ színházterme a programra. Vizin Balázs, az önkormányzat kommunikációs munkatársa üdvözölte a hölgyeket, majd Szabó Tibor alpolgármester köszöntötte a jelen lévõ hölgyeket.

KÉPEK: BONYHAD.HU/VIZIN BALÁZS

Részletek Szabó Tibor köszöntõjébõl:
„Két okból szoktuk bámulni a csillagot,
mert ragyog, és mert kifürkészhetetlen. Közvetlen közelünkben azonban van egy sokkal elbûvölõbb és sokkal mélységesebb titok: a nõ.”
Kedves Bonyhádi Hölgyek!
Megtiszteltetés számomra, hogy Victor
Hugo nagyszerû gondolataival köszönthetem
Önöket ezen a gyönyörû napon!
A nõ, a tökéletes misztérium alanya és megtestesítõje, akihez költõk, filozófusok ezrei fohászkodtak évszázadokon át, de összes titkát
megfejteni sohasem tudták.
Oly sok mindent leírtak már a nõkrõl, hogy
prózai emberként aligha tehetek hozzá bármit
is, marad részemre a fõhajtás a lányok és aszszonyok elõtt, akik nélkül nincs jelen és nincs
jövõ, és talán nincs férfi.
Ahogy Karinthy Frigyes mondta: Ha egyedül vagyok egy szobában, akkor ember vagyok. Ha bejön egy nõ, akkor férfi lettem. És
annyira vagyok férfi, amennyire nõ az, aki bejött a szobába.
Persze az is elgondolkodtató, mit teszünk a
hölgyekért az év további 364 napján. Vajon
védjük-e, támogatjuk-e õket eléggé? Adunke nekik egyenlõ munkáért egyenlõ bért, le-

vesszük-e a vállaikról a terhet, hogy gyermeket vállaljanak, vagy éppen tanuljanak? Elismerjük-e erõfeszítéseiket?
A nõ szentség, aki a világ porondján, az élet
nagy játékában bármilyen szerepet képes magára ölteni - ha kell -, még talán a férfiszerepeket is. S tapasztalataim alapján mondhatom, többnyire valamennyiben remekel. Kislánynak kedves, nagylánynak elbájoló, anyának gondoskodó, szeretõnek odaadó, s házi-

Bonyhád-Majoson is köszöntötték a hölgyeket
Idén is nagy sikere volt a
majosi nõnapnak, amelyet a
helyi képviselõ: Sárkány Szabolcs és a város vezetése
szervezett, valósított meg.
Vizin Balázs köszöntötte a jelenlévõket, majd Márton Viktor
és Szendrei Bálint trombitajátékával folytatódott a program.
Õket a Völgység Néptáncegyüttes majosi fiataljai, a
versmondó László Dominik,
és Szabó Tibor alpolgármester követte a színpadon, aki a
város nevében köszöntötte a
mûvelõdési házban megjelent
hölgyeket. A Cikóról érkezett Keresztes Antalné mindenkinek mosolyt csalt az arcára székely meséivel. A jó hangulatú program tombolával és állófogadással zárult, a bátrabbak
pedig táncra is perdültek Szendrei Ákos muzsikáira.

asszonynak utánozhatatlan. Ha valamelyik
szerepformálásába mégis hiba csúszik, arról
bizonyosan mi, férfiak is tehetünk.
…
Ezen a napon a férfiak igyekeznek kivételes bánásmódban részesíteni nõtársaikat, szerelmüket, párjukat, lánykájukat, hölgy rokonaikat.
S bár tudva lévõ, hogy a nõi lélek finom
hangszer, érzékeny mûszer, mely nemcsak az
évnek ezen a napján kívánja a törõdést, mégis örömmel fogadja a férfiaktól a nõnapi figyelmességet, kedveskedést, odafordulást.
Sok férfi nyilatkozott már úgy, hogy a nõvel
élni csodálatos, de nem könnyû, olykor gyönyörûség, olykor teher, de egy mégis bizonyos:
Nõk nélkül lehet élni, de nem érdemes!
Végül Szabó Tibor a színpadon átnyújtott
Filóné Ferencz Ibolya polgármesternek egy
csokor virágot, amellyel jelképesen köszöntötte Bonyhád hölgyeit.
Az est hátralévõ részében Gergely Róbert
énekes lépett színpadra, aki - a tõle megszokott módon - pazar mûsorral rukkolt elõ a közönség õszinte elismerését kiérdemelve. Mint
az a jó hangulatú rendezvényen elhangzott: a
város vezetése hálás a hölgyeknek példaértékû szerepvállalásukért, nagyrabecsülésük jeléül szervezték számukra a programot, amelyre remélhetõleg õk is szép ajándékként gondolnak vissza.
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A kevés pénzt jól beosztják Kismányokon
A Pyrgosz Együttes jön a falunapra, új elnököt választottak a polgárõrök
Jelentõs tartalékot is tudott
tervezni idei költségvetésében a Kismányoki Önkormányzat a tavalyi jó gazdálkodásnak köszönhetõen. Új
kisbuszt vásároltak, és önerõbõl meg tudják oldani a
Községháza beázó tetejének cseréjét is. A munkáról,
a gondokról és az ünnepekrõl is beszélgettünk Simon
László polgármesterrel.

Baj van a Kismányoki
Községháza tetejével, de
hamarosan orvosolják

KISMÁNYOK – Azt mondhatnám,

hogy nagyon jó évet zártunk
2016-ban, már ami a falu gazdálkodását illeti – kezdte beszélgetésünket
Simon
László,
Kismányok polgármestere. – Bár
elõzõleg nem terveztük, de szükség volt rá, így vásároltunk egy új,
kilencszemélyes kisbuszt, amely
reggelenként az óvodásainkat viszi – a kísérõ kismányoki dadával
együtt – Majosra, és persze viszsza is hozza õket délután. A busz
emellett napközben más tekintetben is szolgálhatja a falu lakóit. A tavalyi évet még így is 4 millió forint tartalékkal tudtuk zárni.
Ennek is köszönhetõ, hogy a
február 14-én a testület által egyhangúlag elfogadott idei költségvetésünkben 3 millió forint tartalékot tudtunk tervezni, amire nem
is volt eddig példa. A költségvetésünk fõösszege egyébként
26,8 millió forint, ennek legjelentõsebb részét az intézményeink
fenntartása, mûködtetése viszi el.
De erre az évre is beterveztük az
olyan, már megszokott juttatásokat, mint például a civil szervezeteink és a gyerekek beiskolázási
támogatása, az idõsek év végi
ajándéka. A beiskolázási támogatás 5-10 ezer forint között lehet, a pontos összeget augusztus végén szoktuk meghatározni
a testülettel, az aktuális pénzügyi
helyzet tükrében. Ezen felül egy,
a felsõoktatásban tanuló diákot
támogatunk a Bursa Hungarica
keretében havi tízezer forinttal.
– Azt persze hozzá kell tennem
– folytatta a polgármester –, hogy
komolyabb beruházásra, mint a
belterületi utak, a járdák, vagy a
középületeink felújítására nemigen gondolhatunk saját erõbõl,
mint ahogy a hozzánk hasonló
kistelepülések túlnyomó része is

így van ezzel. Az ilyen beruházásokra pályázni kell, de a kiírások
többségénél olyanok a feltételek,
hogy a kistelepülések nem nagyon tudnak labdába rúgni.
– Természetesen megvannak
a terveink, figyeljük a kiírásokat,
és pályázunk, amire lehet. Három
pályázatot adtunk be. A Petõfi utcát nagyon rendbe kéne tenni,
erre évek óta pályázunk, eddig
nem nyertünk. A Belügyminisztérium honlapján egyébként már
megjelentek a belterületi utakra
kiírt új pályázati lehetõségek, természetesen ismét beadjuk a Petõfi utca felújítására. A vízelvezetõ

árkok korszerûsítésére, burkolására adtunk be igényt, ennek az
eredménye a közeljövõben várható. A tavaly meghirdetett Egészség Sportpark Programra is beadtuk a pályázatunkat, ennek
sincs még eredménye.
– Van viszont, amit önerõbõl
meg kell oldanunk, mert erre nem
tudunk pályázati pénzt szerezni. A
Községháza teteje több helyen
beázik, nem halogatható a felújítás. Megvizsgáltattuk, a tetõszerkezet szerencsére jó, csak a lécezést és a cserepeket kell cserélni, erre két és fél millió forintot
különítettünk el a költségvetés-

A falunap július 8-án lesz

Kismányok idei eseményeirõl is kérdeztük Simon Lászlót, aki elmondta, jól sikerült az elsõ, a március 15-ei rendezvényük. A forradalom és szabadságharc megünneplése mellett a szórakozásra is
volt lehetõsége a lakosságnak, a Pesti Zenés Színpad mûsora és a
kismányoki fiatalok táncos produkciója is nagy sikert aratott. Hagyományosan megünneplik majd a Hõsök Napját május utolsó vasárnapján. Kismányok falunapja július 8-án lesz. A program még alakul,
de az biztos, hogy fellép majd a Pyrgosz Görög Néptánc Együttes
Beloianniszból. Személyes kapcsolat révén egyszer már jártak itt
2003-ban, és hangulatos, magával ragadó zenéjükkel, táncaikkal hatalmas sikert arattak. Annyi biztos még, hogy a hagyományoknak
megfelelõen egy székely és egy német együttes is lesz majd a vendégek között a környékbeli településekrõl, de ez ügyben még folynak az egyeztetések.
– Nekünk ugyan nincs hagyományõrzõ együttesünk, de nemrég
örömmel értesültem arról, hogy Kosnás Árpád táncoktató vezetésével kéthetente próbát tart egy gyermekcsoport, már volt két fellépésük is. Remélem, hogy tartós lesz a lelkesedés, és sikeres lesz ez
a csoport, ehhez az önkormányzat is minden segítséget megad –
mondta a polgármester.

ben. Most ott tartunk, hogy bekértük az árajánlatokat, csak a
cserép árát igyekszünk „lejjebb
tornászni”. A lényeg, hogy úgy
néz ki, a tervezett költségkeret
elegendõ lesz, és hamarosan
meg is kezdõdhet a munka.
A közbiztonságról is ejtettünk
szót, amelyrõl Simon László elmondta, hogy ez Kismányokon
jónak mondható. Ez részben a
két térfigyelõ kamerának köszönhetõ, ezek közismert léte jelentõs visszatartó erõt jelent. A felvételek hét napig visszanézhetõek,
és így azonosíthatóak az esetleges randalírozók, vagy akár a
rossz szándékkal érkezõ idegenek. Szeretnék is a rendszert bõvíteni, például korszerûbb, rendszámfelismerõ kamerákkal.
A másik fontos tényezõ Kismányok közbiztonságában a kiválóan mûködõ polgárõr egyesület. A
11 fõs csapat hétvégi éjszakákon
járõrözik, illetve a falu rendezvényeit biztosítja. A polgárõrök március 11-én tartották évzáró közgyûlésüket, amelyen a korábbi parancsnok, Soós Antal, aki több
mint tíz évig vezette az egyesületet,
egészségügyi okokra hivatkozva
lemondott. Így új elnököt kellett választani, aki Németh Evelin lett.
– Megjegyzem, az egyesület
pénzügyi vezetõje is hölgy, így teljes nõuralom alatt dolgozunk –
tette hozzá nevetve a polgármester, aki maga is oszlopos tagja a
civil szervezetnek.
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Beomlott pince okozott gondot Váralján
Profi rendezvényszervezõ cégre bízták a Kuglóf Fesztivál elõkészítését
Égbekiáltó nagy dolgok
nem történtek tavaly és az
idei év eddig eltelt hónapjaiban Váralján, de azért itt
sem telt az idõ eseménytelenül azóta, hogy a faluról
megjelent cikkünk a Völgységi Hírlevél tavalyi 4. számában.
Az õszi riport akkori
friss és fontos híre volt, hogy
pályázati pénzbõl és több
mint egymillió forint saját erõvel megtörténhetett az Õszikék Szociális Intézmény akadálymentesítése. Az átalakítás során az ajtókat szélesebbekre cserélték, hogy könynyebben át lehessen rajtuk
haladni tolókocsival is, akadálymentes parkolót, vizesblokkot, alakítottak ki. Ez a 20 millió forint kormányzati támogatásból megvalósult fejlesztés azért
volt fontos, mert ez volt a feltétele annak, hogy az Õszikék végleges mûködési engedélyt kapjon.
– Nos, ez megtörtént, ám a
munkák során kiderült, hogy az
épület alatt egy használaton kívüli, részben beomlott pince van,
amely statikai szempontból veszélyes lehet – folytatta a tavalyi
történetet Sziebert Éva polgármester. – Azt nem lehet tudni,
hogy az omlás mikor történt, de
szerencsére az épületben nem
esett kár. Az viszont azonnal egyértelmû volt, hogy a veszélyt mielõbb meg kell szüntetni. A pince
tömedékelésének költségét a
szakértõ kétmillió forintra becsülte, de a falunak nem volt erre enynyi pénze. Sajnos a biztosítás
csak kitéglázott pincékben bekövetkezett károkra vonatkozik, ez
pedig nem az, vis maiorra viszont
azért nem tudtuk beadni, mert
tényleges káresemény nem történt, ilyen pénzre pályázni pedig
csak ezekre az esetekre lehet.
– Végül – folytatta Sziebert Éva
– a Belügyminisztériumhoz fordultunk, segítséget kérve, hogy a pince tömedékelésével a veszélyt
meg tudjuk szüntetni. Elõször
csak egy biztató levelet kaptunk,
hogy keresik a megoldást, aztán
január végén érkezett az örömteli értesítés, hogy megkapjuk a
Kormány decemberi határozata

VÁRALJA

Néhány felvétel
a beomlott,
aládúcolt pince
mélyéről

alapján a 2 millió forint összegû
támogatást. A pénzt átutalták és
már zajlanak a munkák. Jó és
rossz hír is szerepelt ebben a történetben, de összességében szerencse, hogy az omlást felfedezték, és nem történt nagyobb baj.
A parkerdõi tavak szomorú állapotáról is szó esett az elõzõ írásban. A polgármester most is megerõsítette, hogy a széles körben
ismert és népszerû kirándulóhely
teljesen tönkremegy, ha nem
kapnak segítséget. A tavak feliszapolódtak, benõtte õket a növényzet, ki kellene kotorni, mélyíteni ezeket. A 2. tóban gyakorlatilag nincs is már szabad vízfelület, csak sástenger látszik. Pályáztak 200 millió forintra vízrendezésre, csapadékvíz-elvezetésre,
amely a parkerdei tavakat is érin-

tené, illetve a Váraljai-patakot a falu teljes hosszában ki kellene tisztítani, egyes helyeken burkolni. A
támogatói döntésre vár az önkormányzat.
Jó hír viszont, hogy az adósságkonszolidációban nem részesült településeknek kiírt pályázaton tavaly nyertek 10 millió forintot. Ezt az összeget a belterületi
utak és járdák egy részének felújítására fordítják, ahol ez a legszükségesebb. Persze ennek a
pénznek a többszöröse is elfogyna, az utak felújítása annyira drága, hogy egy kistelepülésnek
esélye sincs saját keretbõl finanszírozni. A költségvetés túlnyomó
része elmegy az intézmények
mûködési kiadásaira, ami marad,
az néhány pályázat önrészére elegendõ.

Váralja Gyermekeiért Egyesület alakult
– Civil kezdeményezések is akadnak szerencsére a településen –
mondta a polgármester. – Tavaly megalakult a „Váralja Gyermekeiért Egyesület” Oláh Klára elnökletével, amelyben a szülõkkel közösen igyekeznek a gyermekeknek tartalmas programokat szervezni. Ez is a közösségépítés fontos színtere lehet, tartottak már – többek között – igen színvonalas gyermeknapot a sportpályán, és februárban egy jó hangulatú kolbásztöltõ versenyt is.

Ezen kívül is sok mindenre kellene költeni a faluban. Ráférne a
felújítás például a háziorvosi rendelõre, erre is szeretnének beadni pályázatot mintegy 30 millió forint értékben, a dokumentáció
nagy része ehhez már elkészült.
Fontos lenne még az óvoda belsõ felújítása, mert igen „lelakott”
állapotban van. Akadálymentesítésre, a konyha, a vizesblokkok
felújítására lenne nagy szükség.
Az intézményi társulás okán több
településsel együtt, Bonyháddal
konzorciumban adtak be pályázatot és reménykednek a pozitív
elbírálásban. A mûvelõdési ház
kapcsán is folyamatosan figyelik
a pályázati lehetõségeket.
– Immár hagyománnyá vált Váralján, hogy húsvét körül kiállítást
rendezünk a közösségi házban:
tojásírók, gyöngyfûzõ asszonyok
és egy csuhébaba készítõ alkotásai mellett az idén Máté Réka és
a Bonyhádi Fotóklub munkáit láthatja a közönség. Húsvét elsõ
napján tojásvásárt rendezünk,
ami egy érdekes helyi hagyomány. Régen egy-egy gyereknek
30-40 keresztszülõje is volt, és
kialakult egy olyan szokás, hogy
húsvét elsõ napján népviseletbe
öltözve végigvonultak a falun az
emberek a református templomtól a Magyar-dombig, és ott, a
szabadban adták át az asszonyok
a keresztgyerekeknek az ajándékot, a gyönyörû hímes tojásokat.
Ezt a hagyományt körülbelül 20
éve elevenítették fel, s azóta fontos eseménye Váraljának.
– A legfontosabb és legismertebb persze a Kuglóf Fesztivál,
amely egy kicsit ki is nõtte a mi kereteinket, lehetõségeinket –
mondta Sziebert Éva. – Úgy értem, hogy eddig ezt igyekeztük
az önkormányzat keretein belül
megoldani, de mára annyira nagy
rendezvény lett, annyira szerteágazó és nagy munka ezt tökéletesen megszervezni, hogy úgy
gondoltuk, megérett az idõ arra,
hogy ezt egy profi rendezvényszervezõ cégre bízzuk. Tárgyalt
és meg is egyezett a képviselõtestület egy ilyennel, és néhány
nappal ezelõtt sikerült megegyezni az idõpontban is. A 2017-es
Váraljai Kuglóf Fesztivál ezek szerint július 1-én lesz.
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Százezer forinttal járult hozzá a Hungária Takarék
a szászvári ovisok elégett játékainak pótlásához
BONYHÁD-SZÁSZVÁR – Az erkölcsi
mellett fontosnak tartottuk, hogy
anyagi támogatást is biztosítsunk
az intézménynek a futóversenyen
keresztül, jelezve: a Hungária Takarékra nemcsak a pénzügyeik
intézésekor, hanem a mindennapok során, bármilyen élethelyzetben is számíthatnak a szászváriak! – hangsúlyozta Gáspár Csaba. A bonyhádi székhelyû – Tolna és Baranya megyében mûködõ – Hungária Takarék ügyvezetõ igazgatója a január 28-i jótékonysági futóversenyre utalt,
amely a szászvári Hársvirág Óvoda megsegítésére szervezõdött.
Mint ismeretes, január 11-én,
késõ délután tûz ütött ki a szászvári Hársvirág Óvoda kazánház
helyiségében. A tûzben többek
között a gyermekek játékai és
sporteszközei is odavesztek. A
Szászvári Mocorgók jótékonysági futást szerveztek néhány helyi

egyesület összefogásával az
óvoda javára. Január 28-án,
szombaton 9 és 14 óra között
várták a nemes céllal futócipõt
húzó, mozogni vágyókat. A Hun-

gária Takarék is képviseltette
magát a rendezvényen Kiss Lóránd felügyelõ-bizottsági elnök
és Radics Ferenc területi vezetõ
irányításával.

– Takarékunk több
évtizede van jelen
Szászváron, itt mûködik az egyik jelentõs
bankfiókunk. Emellett
húsz éve partnerünk a
község önkormányzata, annak intézményei,
és közel ezer számlát
vezetnek nálunk a helyiek, legyen az lakossági, vállalkozói, vagy
éppen a már említett intézményi. Mindezeket,
valamint a Takarék társadalmi szerepvállalását alapul véve döntöttünk úgy, hogy a nemes kezdeményezés
mellé állunk, és segítjük a Baranya megyei települést –
világított rá hazánk legerõsebb,
legnagyobb tõkével rendelkezõ
vidéki pénzintézetének ügyvezetõ igazgatója.

Díszpolgárságra méltó szépkorúak ünnepelték születésnapjukat Lengyelben
A Lengyeli Nyugdíjas
Klub, a Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyûjteményekért Alapítvány
és a család szervezésében virággal és verssel köszöntöttük otthonában Fábián Rozáliát, a család és a falu „Nénikéjét” 94. születésnapja alkalmából. A Nyugdíjas Klub alapító tagja volt. Sokat
tett a község kulturális életének
gazdagításáért, tárgyi és anyagi
támogatásával gazdagította a
Lengyeli Néprajzi és Óvoda Múzeumot. Köszöntõ versünk:
„Kezemben kis bokrétát hoztam, szívem kertjébõl reggel szakasztottam. Áldja meg az Isten
ezer áldásával, galambõsz fejét
hintse be rózsával. Éljen vidáman,
mindig felfrissülve, szeretet és jó
egészség életét kísérje.”
Bai József családja körében, a
Faluházban ünnepelte 80. születésnapját. Több alkalommal volt a
község elsõ számú vezetõje. Jelentõs helytörténeti kutatásait
több könyvben jelentette meg, és
számos ismeretterjesztõ elõadást
tartott. Évtizedeken át tudósította
a Tolna Megyei Népújságot Lengyel eseményeirõl. Alapító tagja a
Tolna Megyei Egyed Antal Honis-

kájukat a falu lakossága nevében
köszönjük, és kívánunk mindhármuknak hosszú, boldog életet
egészségben. Isten éltesse Õket!
Dr. Tóth Györgyné

LENGYEL

mereti Egyesületnek és alapító vezetõje volt a Lengyeli Nyugdíjas
Klubnak, magángyûjteménye
számos szakdolgozathoz nyújtott
értékes segítséget.
Fábián Andrásné a Székely Hagyományõrzõ Egyesület és családja tagjaival ünnepelte 80. születésnapját a Faluházban. Az
Egyesület tagjai székely szõttes
motívummal díszített tortával és a
régi szereplések emlékére közös
énekléssel köszöntötték faluközösségünk „Óvónénijét”. Fábián

Andrásné Lengyelre költözése
óta (több mint 60 éve) nevelte a
kicsiket, szívén viselte a hagyományápolás ügyét, vezette az
énekkart, mesemondó versenyekre vitte a kicsiket és nagyokat, létrehozta a Lengyeli Néprajzi és Óvoda Múzeumot. Alapító
tagja a Tolna Megyei Honismereti Egyesületnek és a Lengyeli
Nyugdíjas klubnak, létrehozója a
Tolna Megyei Nyugdíjas Óvónõk
Szakmai és Baráti Találkozójának.
Közösségünkért végzett mun-

Impresszum

VÖLGYSÉGI HÍRLEVÉL

Ingyenes közéleti lap
Kiadja a Völgységi
Önkormányzatok Társulása
Elérhetõségek: www.vot.hu,
vot7151@gmail.com
Tel: 06-20/466-2277
Felelõs kiadó:
Filóné Ferencz Ibolya
Szerkesztette, tördelte: Árki Attila
Nyomdai elõkészítés: Vizin Balázs
Nyomdai munkák:
Böcz Nyomda, Szekszárd
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
ISSN 2062-7335.

11

A BONYCOM Nonprofit Kft. tájékoztatója
A 2017. II. negyedévi SZELEKTÍV szállítás rendje
B ONYHÁD

LAKOSSÁGI
HULLADÉKUDVAR:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

ZÁRVA
07.00 - 13.00
11.00 - 17.00
11.00 - 17.00
07.00 - 13.00
08.00 - 12.00

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
Hétfõ:

08.00 - 14.00

Kedd:

08.00 - 18.00

Szerda:

08.00 - 14.00

Csütörtök:
Péntek:

ZÁRVA
08.00 - 14.00
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REJTVÉNY

Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését
2017. április 24-ig, levelezõlapon kérjük postára adni.
Levélcím: Völgységi Önkormányzatok Társulása
7151 Bonyhád, Pf. 56.
Kérjük, ne felejtsék megadni telefonos elérhetõségüket is!
Szeretné egy rövid interjúban ingyenesen bemutatni
vállalkozását?
Kérjük, jelentkezzen a 06-20/466-2277-es telefonszámon
vagy a vot7151@gmail.com címen.
❖❖❖

Szívesen látjuk a hírlevél terjesztésével
kapcsolatos észrevételeit is.

Völgységi Pályázati
Információs Pont a helyi
vállalkozások szolgálatában
A Völgységi Pályázati Információs Pont (VPIP) 2001 óta
foglalkozik pályázatírással. Fõ profilja a helyi vállalkozások
fejlesztésének elõsegítése, az elérhetõ pályázati források
segítségével.
Az eltelt 17 évben nagyon
sokat tettünk térségünk gazdaságfejlesztése érdekében. 2,4 milliárd forint európai uniós és állami támogatás lehívásában segédkeztünk, ami 6,2 milliárd forint
megvalósult beruházást jelentett, több száz új munkahely teremtésével.
Bonyhád és térsége szinMelcher Zsolt irodavezető
te valamennyi számottevõ
vállalkozása az ügyfelünk.
Fõ profilunk az elérhetõ uniós és hazai gazdaságfejlesztési, munkahely-teremtési programok célba juttatása,
ami fõként a már mûködõ vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek segítését jelenti.
Sok esetben segíteni tudtunk friss vállalkozások indításában is, ahol a vállalkozói tapasztalattal nem rendelkezõ ügyfeleinknek segítettünk
életképes üzleti modelleket
kialakítani.
Néhány magánszemélyeknek szóló pályázat elkészítésében is közre
tudtunk mûködni,
ilyenek például a
nagy érdeklõdés
mellett zajló energiahatékonysági
(Otthon Melege)
programok.
Fõ erõsségünk a megbízhatóság, elérhetõség, és az
elmúlt években szerzett szakmai tapasztalat, amelyet
mindig a megbízóink érdekei szerint kamatoztatunk. A
szinte állandó ügyfélkörünk a bizonyíték partnereink elégedettségére.
Friss pályázati információkat a
https://www.facebook.com/groups/vpipbonyhad/
Facebook csoportban, és e-mail-ben teszünk közzé a feliratkozó tagjainknak.
Elérhetõségeink:
Email: vpipbonyhad@gmail.com
Tel: +36 30 99 39 633
Idõpont egyeztetést követõen Bonyhádon, a Zrínyi u. 25
alatt található irodánkban tudunk személyes tanácsadással
segíteni az elérhetõ pályázati források megszerzésében.

Minden kedves olvasónknak meghitt, szép húsvéti ünnepeket kívánunk!

