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Sikeresen szerepelt Bonyhád Önkormányzata két olyan
pályázaton is, amelyek révén a testvértelepülési kapcso-
latait erõsíthette. Filóné Ferencz Ibolya polgármester el-
mondta, az Európai Unió 25 ezer eurós, tehát megköze-
lítõen 7,5 millió forintos támogatása révén valósíthatta
meg „Testvérvárosi találkozó Bonyhádon – 2016 a szoli-
daritás jegyében” címû programját. Ennek keretében a
Tarka Marhafesztiválhoz és a Sommerfest rendezvényso-
rozathoz kapcsolódóan Bonyhád összes meglévõ testvér-
városának képviselõit meghívták, hogy tovább erõsítsék
a hosszú távú együttmûködést és a kulturális kapcsolato-

kat. Öt ország nyolc településének képviselõi vettek részt
a programokon. A polgármester kiemelte, Bonyhád remek
példája annak, miként lehet különbözõ nemzetiségû, kul-
turális hátterû emberek otthonává tenni egy várost törté-
nelmi távlatokban. A sokszínûség, a hagyományok meg-
õrzése fontos feladat, amiben a testvértelepülési kapcso-
latok is segítenek.

A Bethlen Gábor Alaptól 2 millió forintos támogatást
nyert a város az „Egy vérbõl vagyunk” – testvértelepülési
programok határon innen és túl címû projekt megvaló-
sítására. Folytatás a 2. oldalon
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BONYHÁD „Völgységi értékfesztiválok” címmel Bony-
hád Város Önkormányzata 2015-ben sikeres pályá-
zatot nyújtott be a Földmûvelésügyi Minisztérium
Hungarikum Bizottsága által kiírt felhívásra.
1.900.000,- Ft támogatást ítélt meg a grémium.
Színes, változatos és értékes programokkal kerültek
bemutatásra helyi értékeink úgy, hogy a városi ren-
dezvények alkalmával a határon túli magyarok lakta
testvértelepülések Bonyhádra látogató polgárait is
bevontuk azzal a céllal, hogy átadjuk az értékgyûj-
tésben szerzett tapasztatainkat, módszertanokat és
a népszerûsítés eszközeit.

A Földmûvelésügyi Minisztérium támogatását a
XVI. Völgységi Könyvfesztivál, a „Bukovinai Találko-
zások” XXVII. Nemzetközi Folklórfesztivál és a XVI.
Tarka Marhafesztivál rendezvények keretében szer-
vezett kiállításokra, kulturális programokra használ-
tuk fel. A projekt eredményeként külhoni települési
értéktár létrehozására vonatkozó együttmûködési
megállapodást írtunk alá Borszékkel, Tardoskeddel

és Hertelendyfalva Tamási Áron Székely Magyar Mû-
velõdési Egyesület képviselõivel.

Énekes Andrea pályázati ügyintézõ

Megmutattuk helyi értékeinket
A Hungarikum Bizottság anyagi támogatásával

NNaaggyy ssiikkeerrtt aarraattootttt aa bboonnyyhhááddii 
jjóóttéékkoonnyy vváássáárr MMaaddééffaallvváánn

Az ottani önkormányzat meghí-
vására és egy nyertes hazai pá-
lyázat révén Madéfalván járt
Bonyhád város delegációja.
Filóné Ferencz Ibolya polgármes-
ter vezetésével négy napot töltöt-
tek erdélyi testvértelepülésükön.
A Hagymafesztivál programsoro-
zatához csatlakoztak a bonyhádi-
ak, méghozzá nem is akármilyen
módon. Filóné Ferencz Ibolya
kezdeményezésére jótékonysági
vásárt tartottak, amelynek bevé-
telét az ugyancsak testvértelepü-
lés: a Borszéken mûködõ Flüei
Miklós Gyermekvédelmi Otthon
lakóinak ajánlották fel. 
– Nagy sikerük volt az általunk kí-
nált, Bonyhádra és Völgységre jel-
lemzõ termékeknek, 1555 lejt
gyûjtöttünk össze. Hálásan köszö-
nöm mindazok segítségét, akik
hozzájárultak a nemes cél érdeké-
ben szervezett akció eredményességéhez – nyilatkozta a polgármester, hozzáté-
ve, hogy a hétvége egésze sikeresnek tekinthetõ, hiszen tovább erõsödött az
együttmûködés Bonyhád és a Hargita megyei község között. Vizin B.

Folytatás az 1. oldalról
A testvérvárosi találkozó legfontosabb célja volt a meglévõ
gazdasági, kulturális kapcsolat erõsítésén túl, az Európai
sokszínûség és egymás mellett élés évtizedes  példáinak
a bemutatása, az ezekbõl fakadó tanulságok átadása, a ta-
pasztalatok megosztása, az egymás iránti szolidaritás erõ-
sítése.

„Több nemzet - egy közösség” címmel ünnepi testületi
ülésen a Treuchtlingen várossal kötött 5 éves testvérváro-
si egyezményt erõsítették meg. Az együttmûködés fõ üze-
nete: A városok ígéretet tesznek arra, hogy közös hazájuk,
Európa eszméit és értékeit továbbra is szem elõtt tartják,
és szorgalmazzák az
emberek közötti tole-
ranciát és tiszteletet,
mind kulturális, mind
pedig szociális téren.

A testvérvárosi szü-
letésnapot megjelení-
tõ hatalmas torta ki-
osztására az est folya-
mán, a Tarka Feszti-
válon került sor, így a
hivatalos delegáción
túl a fesztiválozók is
részesülhettetek az
ünneplésben.

A SOMMERFEST – Tolna Megyei Németek Napján a
testvérvárosokból érkezõ fellépõkkel együtt német, hagyo-
mányokat ápoló énekkarok, tánccsoportok, fúvós és né-
pi zenekarok színpadi mûsorát láthatták a nézõk. Közel öt-
száz fellépõ vett részt a mûsorban, akiket több ezres né-
zõsereg ünnepelt.

TTTTeeee ssss tttt vvvv éééé rrrr eeee kkkk     tttt aaaa llll áááá llll kkkk oooo zzzz tttt aaaa kkkk     BBBB oooo nnnn yyyy hhhh áááá dddd oooo nnnn
Pályáztak és nyertek a testvérvárosi kapcsolatok erõsítéséért

1555 lej gyűlt össze a borszéki otthon részére

Potápi Árpád János megszemléli a vásár kínálatát
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Kenderesi Tamás olimpiai
és Európa-bajnoki bronz-
érmes úszóval is találkoz-
hattak a rajongók a Nyár-
záró Bonyhádi Fürdõnapo-
kon. A háromnapos prog-
ramsorozathoz az idõjárás
is igazán kedvezett.

BONYHÁD Már pénteken este ér-
demes volt tovább maradni a
strandon, mert nem csak éjsza-
kai fürdõzésre volt mód, hanem
lézershow-val is elkápráztatták a
nagyérdemût. A programsorozat
szombati napja a családoké és a
gyerekeké volt. Az ifjak napköz-
ben kedvükre kiugrálhatták magu-
kat a légvárban és a trambulinon,
de a szervezõk habpartival is ked-
veskedtek nekik. Bölcsföldi Zol-
tán, a fürdõ vezetõjének beszá-
molója szerint éltek is az adott le-
hetõséggel, fõként a legkisebbek
élvezték nagyon az ugrálást, hab-
ban pancsolást. Este 8 órától pe-
dig megint azok vehették birtokba
a strandot, akik éjszakába nyúló-
an szerettek volna fürdõzni.

Vasárnap érkezett csúcspont-
jához a rendezvény. Délután
Kenderesi Tamással találkozhat-
tak az érdeklõdõk és a rajongók.

A sportolót Filóné Ferencz Ibolya
polgármester köszöntötte. A vá-
ros vezetõje kiemelte, hatalmas
lelki töltetet ad az emberek, ha
hazájuk sportolóinak sikereit lát-
hatják, különösen akkor, ha ilyen
helyi kötõdésû sportolóról van
szó, mint Tamás. A fiatalember
készségesen válaszolt a kérdé-
sekre, adta az autogramokat,

fotózkodott rajongóival, kedves-
ségével, közvetlenségével meg-
nyerte az emberek szimpátiáját. 

A rendezvény fénypontja volt a
második alkalommal megtartott
Fürdõ Szépe választás, amelyen
9 hölgy indult. A fürdõruhás, nap-
pali viseletes és estélyi ruhás fel-
vonulások között Somogyi And-
rás humorista és Palcsó Tamás

énekes szórakoztatta a közönsé-
get. Utóbbi elõadó egyébként
készségesen töltött be a szép-
ségversenyen zsûritag szerepet
is. Idén a bíráló bizottság dönté-
se és a közönségszavazás ered-
ménye szerint is Pusztai Eszter
lett a fürdõ szépe, udvarhölgyei
Gáspár Regina és Mátyás Jen-
nifer.

4

Rendőrök költöztek a bérlakásokba
BONYHÁD A közbiztonság is nõ azzal, hogy a rendõrség munkatársai
kaptak szolgálati lakást a városban. A két önkormányzati béringatlant
Filóné Ferencz Ibolya adta át szeptember elején a Szent Imre utcában.
Dr. Marcsek Sándor, a Bonyhádi Rendõrkapitányság vezetõje köszö-
netet mondott a rendõröknek felkínált lehetõségért. Hangsúlyozta: a
város és a kapitányság között hosszú évek óta példásan mûködik az
együttmûködés. 

A legerősebb takarékszövetkezet
BONYHÁD Az ország legtõkeerõsebb takarékszövetkezete jön létre a
Hungária Takarékszövetkezet, valamint a Zomba és Vidéke Takarékszö-
vetkezet 2016 december végéig lezajló egyesülésével. A fúzióról szóló
szerzõdést szeptember elsején a Hungária Takarék részérõl Seemann
Erika és Gáspár Csaba ügyvezetõ igazgató, a Zomba és Vidéke Taka-
rékszövetkezettõl Fazekas Ferencné ügyvezetõ igazgató és Beke Attila
ügyvezetõ írta alá. 

NNyyáárrzzáárróó  FFüürrddőőnnaappookk  KKeennddeerreessii  TTaammáássssaall  
Többnapos programsorozattal, több mint 2000 vendéggel zárta a szezont a strand

Filóné Ferencz Ibolya adta át a kulcsot az egyik beköltözőnek, Radó RolandnakSeemann Erika (balról), Gáspár Csaba és Fazekas Ferencné
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Gyönyörû helyen fekszik a
Mecsek keleti oldalában, és
méltán híres látnivalóiról or-
szágszerte Váralja. Elég, ha
csak a Parkerdõt, a Kuglóf-
fesztivált vagy a Váralja Ifjúsá-
gi Tábort említjük. De gondok
itt is vannak, mint ahogy a kis-
települések többsége, Váralja
is pénzhiánnyal, elvándorlás-
sal, a lakosság elöregedésé-
vel küzd.

VÁRALJA Sziebert Éva polgármester
elmondta, terveik természetesen
vannak, nem is kevés, pályáznak is
mindenre, amire lehet, de nagy sike-
rekrõl pillanatnyilag nem tud beszá-
molni. Költségvetésük lényegében
csak az intézményeik mûködtetésé-
re és tûzoltásra elegendõ, fejleszté-
sekre nem futja, sõt, a pályázatoknál
is gondot okozhat a szükséges önerõ
elõteremtése.

A Parkerdõ bizony csodaszép, de
sürgõsen fejleszteni kellene ahhoz,
hogy vonzerejét megtartsa, vagy hogy
növelni lehessen azt. A tavak felisza-
polódtak, benõtte õket a növényzet, ki
kellene kotorni, mélyíteni ezeket. A 2.
tóban gyakorlatilag nincs is már sza-
bad vízfelület, csak sástenger látszik.
Pályáztak 240 millió forintra vízrende-
zésre, csapadékvíz-elvezetésre, ame-
ly a parkerdei tavakat is érintené, illet-
ve a Váraljai-patakot a falu teljes hosz-
szában ki kellene tisztítani, burkolni.
Egyelõre nincs információjuk arról,
hogy van-e esélyük nyerni.

A Váralja Ifjúsági Tábor sokféle ven-
déget, társaságot fogad az ország
minden részébõl, a kutyásoktól a kris-
násokig bármilyen szervezetnek kiad-
ják. Ennek rendbetételére, fejleszté-
sére szintén pályáztak, Bonyháddal
konzorciumban. Régóta nem történt
itt fejlesztés, úgyhogy nagyon idõsze-
rû lenne, hogy a turistavonzó képes-
ségét növelni tudják. Az épületeket re-
noválni, téliesíteni kellene, hogy egész
évben tudjon vendégeket fogadni.
Van egy olyan elképzelésük, hogy a
tábort nyitottá, a turisták által szaba-
don látogathatóvá tennék, és a vonz-
erõ növelése érdekében egy kaland-
parkot alakítanának ki. Mindez nem
kis összegbe, mintegy 300 millió fo-
rintba kerülne.

Óvodájuk a bonyhádinak tagintéz-
ménye, erre is ráférne a felújítás. Itt a
bonyhádi központ pályázik, ha nyer-
nek, a Váraljára esõ rész 25 millió fo-
rint lenne. A konyhát és a vizesblok-
kot kellene ebbõl felújítani, és az ovi
akadálymentesítését megoldani, illet-
ve, ha még beleférne a költségvetés-
be, az udvar egy részét szeretnék le-
burkoltatni rugalmas lapokkal.

Az adósságkonszolidációban nem
részesült települések támogatására
is pályáztak. Tavaly nem nyertek, idén
újra megpróbálják. Ez a lakosság-
számtól függõ fix összeg, Váralja ese-
tében 10 millió forint lenne, és a rossz
állapotú járdákra, utakra fordítanák.

Az orvosi rendelõjük az önkor-
mányzati épületben van, ezt is jó len-
ne felújítani. A pályázati kiírásban
azonban az egész épületre vonatko-
zó olyan energetikai besorolást ír-
tak elõ, amely a falu részérõl 20 mil-
lió forintos önrészt kívánt volna. Eb-
be beletartozik az egész épület kül-
sõ hõszigetelése, a fûtési rendszer
korszerûsítése, az összes elavult nyí-
lászáró cseréje, mindezt 30 száza-
lékos önrésszel lehetett volna meg-
pályázni. Ezt nem tudta vállalni az
önkormányzat.

A mûvelõdési házat is
szeretnék felújítani, de
nem volt a közelmúltban
erre megfelelõ pályázat.
Sziebert Éva becslése
szerint ez 80 millió forint
körüli összegbe kerül-
ne, ehhez az önrészt is
nehéz lenne elõterem-
teni. Az a baj, hogy kevés a falu be-
vétele, helyi adókat nem vetettek ki,
nem nagyon terhelhetõ a lakosság.
Az államilag elõírt adók vannak, mint
a kommunális adó, a gépjármûadó il-
letve az idegenforgalmi adó, ezek egy
hányadát viszont be kell fizetni a köz-
ponti költségvetésbe.

Van azért örömteli hír is – mondta
Sziebert Éva. - 2015-ben nyertünk
pénzt a szociális intézmények fejlesz-
tésére kiírt pályázaton, amelybõl

megtörténhetett az Õszikék Szociá-
lis Intézmény akadálymentesítése hu-
szonegy millió forintos beruházással.
Ebbõl mintegy 19,5 millió forint volt a
pályázati forrás, amit az önkormány-
zat több mint 1,1 millió forinttal egé-
szített ki. A munkák során többek kö-
zött akadálymentes parkolót, vizes-
blokkot alakítottak ki, az ajtókat szé-
lesebbekre cserélték, hogy könnyeb-
ben át lehessen rajtuk haladni tolóko-
csival is. Ez azért volt nagyon fontos
számunkra, mert ez volt a feltétele
annak, hogy az Õszikék végleges
mûködési engedélyt kaphasson. Ezt
az engedélyt éppen egy hete kaptuk
meg.

Meg kell említenem azt a számunk-
ra nagyon fontos partneri kapcsola-
tot, amely a németországi Hahnheim-
mel immár 17 éve tart. Legutóbb júli-
us végén élvezhettük a vendégszere-
tetüket, tartalmas programokkal tölt-
hettünk el náluk három napot. Az a
szokás alakult ki, hogy egyik évben
õk jönnek hozzánk, a másikban mi
megyünk hozzájuk. Tavaly mi láttuk
vendégül õket a Kuglóffesztiválon–
tette hozzá a polgármester.

Bár most még nyárias az idõ, las-
san itt az õsz és az év vége. De tar-
togat még ez az év is néhány ese-
ményt Váralján. A civil szervezetek-
kel megünnepeljük október 23-át,
lesz búcsú novemberben, és az ad-
venti ünnepkör közös rendezvényei is
igen meghittek, szépek szoktak len-
ni Váralján.

Kuglóffesztivál: nagy siker volt
Nemrégiben sikeresen lezaj-
lott a 12. Váraljai Kuglóffesz-
tivál. Igaz, kicsit meg kellett
húzni a fesztivál költségve-
tését. Tavaly még számítot-
tak rá, hogy kapnak pályá-
zati támogatást erre, de vé-
gül mégsem kaptak. Azért
így is sikerült színvonalas, jó
hangulatú rendezvényt tarta-
ni. Volt fõzõverseny, habpar-
ti, kuglófdagasztás , vásári
hangulat és gyermekprogramok, sztárfellépõ volt az Új Fiesta együttes,
játszott a Sramli Kings, volt retro disco, sok más fellépõ tánccsoport,
énekkar, és tûzijáték zárta este a mulatságot.
– Körülbelül 1200 jegyet adtunk el – mondta a polgármester -, ami szép
szám egy ekkora település esetében. Igaz, csak 300 forint volt egy jegy, il-
letve 500-at kértünk a parkolásért, de ez a szerény bevétel nekünk nagyon
fontos volt, hogy tudjuk finanszírozni pályázati támogatás nélkül is a fesz-
tivált. Emellett még sok cég, szervezet, magánember felajánlása segítette a
sikeres megrendezést, amit ezúton is köszönök minden támogatónknak.

Váralja: vveszélyben aa pparkerdõ
A szép táj önmagában nem elég ahhoz, hogy tömegével ide vonzza a turistákat

Az alsó tóban (nagy kép) még valamennyi

van, de fölötte, a 2. tóban már gyakorlatilag

nincs szabad vízfelület, mindent benőtt a sás.
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A legfontosabb feladat most a 2. számú híd helyreállítása lenne

Hatalmas felhõszakadás zúdult
Nagyvejkére július 28-án haj-
nalban. Az óriási, hömpölygõ,
sáros víztömeg nagy károkat
okozott a falunak, elöntötte az
utcák egy részét, kimosta több
helyen a partfalat, és megsé-
rült a 2. híd, a lábazatából ki-
mosta a téglákat a nekicsapó-
dó víz. A károk hivatalos felmé-
rése még folyik, ha ez meglesz,
erre vis maior pályázatot ad be
az önkormányzat. Ha nyernek
pénzt a helyreállításra, a falu-
nak sajnos az is sokba fog ke-
rülni, ugyanis 30 százalék az
önrész ezeknél a pályázatok-
nál. Viszont számukra ez na-
gyon fontos, mert ezen a hídon
fordulnak meg a zsákfaluba ér-
kezõ autóbuszok.

– Sok minden jó dolog is tör-
tént azért Nagyvejkén ebben
az évben – mondta Nagy
Miklós polgármester. – Nem-
régiben örülhettünk annak,
hogy rendbe hoztuk, ismét
szép lett a kálvária domb. A
több mint negyven éve ledõlt
kereszteket sikerült helyreál-
lítani eredeti állapotukra. A
munkálatokban részt vett Ró-
zsa Jenõ, Katona András,
Horn Ervin, Erõs Ferenc és
fia, Erõs Endre, Ökrös Szi-
lárd, valamint restaurátor szakember
is közremûködött. Támogatójuk Otto
Thoma helyi lakos volt. 

Az 1. számú hidat önerõbõl sikerült
felújítani tavaly év vége felé, és aszfalt-
réteg is került rá idén májusban. Meg-
történt a szeméttelep rekultivációja, a
csapadékvíz elvezetõ árkokat is rend-
be tettük – folytatta az eredmények
sorolását a polgármester. – Két köz-
munkásunk szépen rendben tartja a
közterületeket, kaszálja a közel négy
hektárnyi zöldterületet. 

Nagy Miklós fontosnak tartja, és
ezért folyamatosan dolgoznak azon,

hogy a faluban legyen sokféle spor-
tolási lehetõség. Idén egy kosárpa-
lánk felállításának és lábteniszhez va-
ló háló beszerzésének örülhettek a
gyerekek, most pedig két pingpong-
asztalt terveznek felállítani a mûvelõ-
dési házban, hogy télen is tudjon
sportolni, aki szeretne.

Rendeztünk színvonalas gyermek-
napot, aztán falunapot is a nyáron. A
gyermeknapon Buci bohóc szóra-
koztatta az ifjabb korosztály képvise-
lõit. Különbözõ sorversenyek, arcfes-
tés és lufihajtogató is várta a gyereke-
ket, akik virslit, üdítõt és jégkrémet is
kaptak, és nagyon jól érezték magu-

kat. Idén is sikeres volt a
nagyvejkei falunap, szép
számmal vettek részt a
rendezvényen olyanok is,
akik már több évtizede el-
költöztek a településrõl.
Jó érzés találkozni, be-
szélgetni azokkal az em-
berekkel, akik megtisztel-
nek jelenlétükkel – mond-
ta Nagy Miklós polgár-
mester. Hozzátette, közö-
sen nézték végig a kultu-
rális programokat, szóra-

koztak akár másnap reggelig is. Eh-
hez a hangulatot a györei anyukák
mûsora, valamit Kovács Gergõ ze-
nés produkciója alapozta meg, s vé-
gül a bonyhádi Cocktail Band kiváló
zenéjére táncolhatott, szórakozhatott
a falunap közönsége. 

Nagyvejke azon falvak közé tarto-
zik, amelytõl az államnak nem kellett
adósságot átvállalnia. Ennek köszön-
hetõen indulhatnak az adósságkon-
szolidációban nem részesült telepü-
lések számára kiírt kompenzációs pá-
lyázaton. A megpályázott összeget
járdaépítésre fordítanák, mert rendkí-

vül rossz állapotban vannak a járdáik.
Az orvosi rendelõ felújítására Apar-
hanttal és Mucsfával közösen pályáz-
tak, ennek eredménye sem ismert
még.

A munkalehetõségek természete-
sen itt is szûkösek, ahogy ma szinte
minden kistelepülésen. Bonyhádra,
Nagymányokra és külföldre járnak
dolgozni az itteni emberek, illetve a
környéken jellemzõ, sõt, évrõl évre
szaporodó gyümölcs- és szõlõültetvé-
nyek adnak sokaknak alkalmi vagy
idénymunkát. Mindenesetre regiszt-
rált munkanélküli nincs a faluban, sõt,
még a két közmunkásuk is Kisvejkei.
Takarékosan kell gazdálkodnia a köz-
ségnek, mert nagyon szerények a
bevételei. A kötelezõ kommunális és
gépjármûadón kívül nincs helyi adó.

– Két nagyobb rendezvényt terve-
zünk még ebben az évben. Az idõsek
napját októberben ünnepeljük, és ter-
mészetesen lesz falukarácsony is. A
karácsonyi ünnepünk mindig nagyon
szép, bensõséges szokott lenni, szín-
vonalas kultúrmûsorral, idén is erre
törekszünk – mondta végül Nagy
Miklós.

Szépen rendbe hozták a Kálvária dombot

a rajta lévő három kőkereszttel együtt
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Elsõsorban nem pénz kérdése,
hogy legyenek jó programok
egy településen, vallja a závodi
polgármester, László Attila.
Meg kell találni és inspirálni
azt a közeget, amely hajlandó
és képes tenni azért, hogy a fa-
lu megmozduljon a közös cé-
lok érdekében. Közös célt pe-
dig lehet találni bõven. 

A közös célok közül az egyik legfon-
tosabbként említette László Attila an-
nak a rengeteg kulturális és építésze-
ti értéknek a feltárását, megõrzését,
továbbadását, amelyekben Závod
szerencsére bõvelkedik. A falu véde-
lem alatt álló építészeti értékeinek ge-
rincét a múlt század elsõ felében,
gyönyörû homlokzatokkal épült lakó-
házak jelentik, amelyek csodálatos
módon átvészelték az elmúlt évszáza-
dot. Természetesen az értékek sorá-
ba tartoznak a helyi szokások, tán-
cok, népi zenekultúra, de például a
závodra jellemzõ tradicionális ételek,
receptek felkutatása is zajlik a község
múltjának, történeténak feltérképe-
zése részeként.

– Közel ötven rendezvényünk volt
tavaly, és az idén sem adjuk alább –
mondta a polgármester. – Az ideiek
közül kiemelném az óvodai találko-
zót. Kettõs évfordulót ünnepeltünk
ugyanis: az óvoda elõdjeként 120
éve hozták létre a településen a gyer-
mek menedékházat, illetve 110 éves
a mai intézmény épülete. Ez adta az
ötletet ahhoz, hogy találkozót szer-
vezzünk a régi óvodások számára,
így aztán együtt ünnepelt három ge-
neráció. Igen gazdag képanyagot si-
került összegyûjteni az elmúlt évtize-
dekbõl, ennek feldolgozása még zaj-
lik. Egy jótékonysági kezdeménye-
zés is társult a programokhoz, ugyan-
is egyre sürgetõbb lenne az épület
felújítása. Ezt sokan érzik szívügyük-
nek, így számos helyrõl érkezett ado-
mány.

A polgármester arról is büszkén
beszélt, hogy – bár anyagi értelem-
ben nagy áldozatot követel a falutól –
ez az óvoda nagy kincs Závod számá-
ra. Igen magas színvonalú nevelés
zajlik az öreg falak között a német
nemzetiségi óvodában, amelyet
egyébként Tevellel és Lengyellel tár-
sulásban mûködtetnek. A német
nyelvet is gyakorolják itt a kicsik, ver-
seket, énekeket és német táncokat
tanulnak. Závodi Rímelõ néven éven-
te óvodai versmondó versenyt ren-
deznek a környékbeli települések
óvodásai számára. De van ovifoci, il-
letve rendszeres mozgásfejlesztõ fog-
lalkozásokat és néptánc oktatást is
tartanak.

– Az iskolások Tevelre járnak, idén
már nem külön iskolabusszal, hanem
a Volán menetrendszerû járataival
mennek-jönnek – folytatta a polgár-
mester. – Az iskolán kívüli idõben vi-
szont igen fontosnak tartom az ifjúság
nevelését, ez már a mi felelõsségünk.
Értelmes, hasznos programokat kell
szervezni számukra, illetve hagyni kell
azt is, hogy maguk szervezzenek ma-
guknak programokat, és ehhez a he-
lyet, feltételeket biztosítsuk számukra.
A nyári szünetben például nagy sike-
rük volt a Kézmûves Ház programja-
inak. Voltak hímzõ, kosárfonó, és
egyéb kézmûves foglalkozások, ter-
mészetesen hozzáértõ mesterembe-
rek vezetésével. Szerencsére van
egy kiváló kulturális közfoglalkozta-
tottja a falunak Sebestyén András
személyében, aki egyébként bõrdísz-
mûves. 

– Ötödször rendeztük meg idén a
négynapos nyárzáró gyerektábort.
Volt sportnap ügyességi játékokkal,
sorversenyeken is küzdhettek a
résztvevõk, virslifõzés, mesedélután
és tûzoltó bemutató, kézmûves fog-
lalkozások, esti szalonnasütés és éj-
szakai sátorozás is szerepelt a prog-
ramban, az utolsó napon pedig a
bonyhádi strandon élményfürdõzés-
sel zárult a rendezvény. Én azt mon-
dom, sokat igyekszünk nyújtani a
gyerekeknek, fiataloknak, de ugyan-
akkor feladatokat is kell nekik adni.
Úgy látom, ezt értékelik és elfogad-
ják. Jöttek lapátolni például, amikor el-
öntötte az iszap az utcákat, vagy ön-
tözik a virágokat a nyári hõségben. Az
idõsebb generáció számára is van
program bõven, a nyugdíjas klub
egészségmegõrzõ programot szer-
vezett, ennek részeként a Tamási

Fürdõbe járnak, ehhez az önkor-
mányzat biztosítja a falubuszt, amit
egyébként tavaly sikerült lecserélni.
Szabadtéri fitneszeszközökre is pá-
lyázott az önkormányzat a most zajló
sportpark programban.

Arról is említést tett László Attila,
hogy milyen terveik, vágyaik vannak
a közeljövõre vonatkozóan. Mint el-
mondta, a falu költségvetése stabil,
de nem bõvelkednek az anyagiak-
ban, nagyon be kell osztaniuk a
pénzt. A már említett óvodai vizes-
blokkot az összegyûlt jótékonysági
bevételbõl, az óvoda felé vezetõ jár-
da felújítását pedig önerõbõl megpró-
bálják még idén megoldani. Más, ko-
molyabb beruházások esetében
azonban õk is csak a pályázatokban
bízhatnak. Nagyok az önkormányzat
rezsiköltségei, ezért a középületek
energetikai korszerûsítésre adtak be
pályázatot, ahogy az orvosi rendelõ
felújítására is. Az önkormányzat tulaj-
donában lévõ négy szociális lakásuk
felújítását is így szeretnék megoldani.
Térfigyelõ kamerarendszert is szeret-
nének a faluban telepíteni, egy járdát
kellene kiépíteni a temetõbe, mert je-
lenleg az úttesten gyalogolva lehet
megközelíteni, és a külterületi mezõ-

gazdasági utak is igen rossz állapot-
ban vannak. Ezek megvalósítására is
pályáznak.

Közösségi kultúrprogramokat is
terveznek még erre az évre. Hagyo-
mányos nagy rendezvényük a Márton
napi lampionos felvonulás. Az õszi
szünetre fafaragó és kovács tábort
szerveznek a gyerekeknek jurtás el-
helyezéssel. Természetesen lesz fa-
lukarácsony, ajándékokkal a gyere-
keknek, és szilveszteri batyus bált is
terveznek, amit tavaly tartottak elõ-
ször, és igen nagy sikere volt.

Nincs munkanélküliség
Munkanélküliség nincs, sõt, mun-
kaerõhiány van már a faluban. A leg-
nagyobb munkaadó az építõipartól
a földmunkákon át a bútorgyártásig
sok mindennel foglalkozó Góliát
Komplex Kft, de járnak Bonyhádra
is dolgozni, sokan foglalkoznak vál-
lalkozóként, õstermelõként gyü-
mölcstermesztéssel, illetve a kör-
nyéken jellemzõ sokféle gyümölcs
és szõlõ termesztése márciustól ok-
tóber végéig ad idénymunka lehetõ-
séget az itt élõ embereknek.

ZZZZ áááá vvvv oooo dddd ,,,,     aaaa     vvvv öööö llll gggg yyyy ssss éééé gggg iiii     éééé kkkk ssss zzzz eeee rrrr dddd oooo bbbb oooo zzzz
Értelmes, hasznos programokat kell szervezni a gyerekek, fiatalok számára

A falu fölé magasodik az impozáns római katolikus templom

A székelyek betelepítésének 

70. évfordulójára szép

emlékparkot alakítottak

ki a falu központjában
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EEggyyrree  ttööbbbb  aa  sszzíínnvvoonnaallaass  rreennddeezzvvéénnyy
Most elõször szüreti bált is rendeznek Bonyhádvarasdon

A polgármester, Csibi Zsolt el-
foglaltsága miatt Danka Zsófiá-
val ültünk le beszélgetni a
könyvtárban, melyet õ vezet. A
fiatal bonyhádvarasdi lány a
Nemzeti Mûvelõdési Intézet al-
kalmazottja, így a falunak nem
kerül pénzbe az õ munkája, vi-
szont az itt zajló kulturális élet,
a rendezvények motorjaként
pótolhatatlan szolgálatokat
tesz az itt élõknek. Szép ren-
dezvényeik voltak idén eddig
is, és még terveznek néhányat
kolléganõjével, Kásler Adrien-
nel közösen. 

Április 30-án tartottak egy családi
majálist. Szép nagy májusfát állítottak
a legények, volt foci, íjászat, sörivó-
és lángosevõ verseny, a Virágpor
Együttes színvonalas mûsorában
gyermekdalokat, népdalokat hallgat-
hatott a publikum, szóval minden kor-
osztálynak sikerült megfelelõ progra-
mot adni, ráadásul egy tál étellel, bab-
gulyással is vendégül tudták látni a fa-
lu lakosságát. A képviselõtestület tag-
jai is kivették a részüket a munkából,
sõt anyagi segítséget is adtak, hogy
minden flottul menjen.

Ezzel kapcsolatban csak annyit je-
gyeznék meg, hogy bizony a rendez-
vényeinkhez nagyon kellene – akár
kültéren, akár a mûvelõdési házban
tartjuk ezeket – egy hangosító rend-
szer, és jó lenne egy mobil szabadté-
ri színpad, mert például a fent említett
együttes is egy odahúzott utánfutó pla-

tóján zenélt. Ezt a színpadot egyéb-
ként valószínûleg saját kivitelezésben,
helyi vállalkozók segítségével megcsi-
náljuk, már megvannak a terveim.
Rendezvénysátrunk szerencsére már
van, ezt nemrégiben szerezte be a fa-
lu.

Gyermeknap is volt május végén,
ahol a nem gyerekek is jól érezték ma-
gukat. De persze elsõsorban a gyere-
keknek igyekeztünk szórakoztató
programokat nyújtani, volt ugrálóvár,
habparti, arcfestés, csillámtetoválás,
aszfaltrajzverseny, és kaptak üdítõt,
jégkrémet is a kicsik. Egy tál étellel
mindenkit megvendégelt az önkor-
mányzat, a polgármester és segítõi ki-
váló krumplipaprikást fõztek.

A könyvtárba egyébként sokat jár-
nak a gyerekek – folytatta Zsófia -, fõ-
leg a nyári szünet ideje alatt, mert itt
vannak számítógépek, lehet inter-
netezni, filmet nézni, persze olvasni
is, és az udvaron focizni. A megyei
könyvtártól rengeteg segítséget ka-
punk mind a könyvtár fejlesztéséhez,
mind a programjaink szervezéséhez.
A Varasdi Gyermekekért Alapítványt
is meg kell említenem, õk szintén ala-
posan kiveszik a részüket a rendezvé-
nyeink megszervezésébõl, gyakran
anyagi segítséget is tudnak adni ezek-
hez.

A nyár végén aztán volt újkenyér-ün-
nepünk, a Székely Hagyományõrzõ
Csoport vezetõje, Balázs Józsefné és
Varga Gergelyné szerveztek szép mû-
sort erre az alkalomra önkéntesek be-
vonásával, akik szépen feldíszítették a
templomot erre az alkalomra. A pap
megszentelte, polgármesterünk fel-
vágta, majd szétosztották az új kenyér
szeletkéit.

Most pedig már a szüreti napra ké-
szülünk, ami hagyomány nálunk, de
eddig csak felvonulás volt, most elõ-
ször viszont szüreti bált szervezünk a
neves bonyhádi Wery Take Együttes
fõszereplésével. Jók a visszajelzések,
nagy az érdeklõdés, remélem sokan
eljönnek. Aztán tervezünk november-
ben Márton-napi lampionos felvonu-
lást, ez szintén hagyomány, és az év
végén természetesen lesz karácso-

nyi mûsor az idõsek nap-
jával egybekötve. Ilyen-
kor a 60 év felettiek és a
14 év alattiak kapnak
ajándékot. A mûsor még alakul, folyik
az ötletelés, de az biztos, hogy nem le-
het rosszabb, mint az elõzõ. Tavaly is
tartalmas mûsort sikerült összehozni,
felléptek az ovisok, a Varasder Volk-
slieder énekkar, a Székely Hagyo-

mányõrzõ Csoport, Kovács Gábor ze-
nész, Csaba Józsefné székely mese-
mondó, egyébként korábbi polgár-
mesterünk is szerepelt legmeghittebb
ünnepünkön. Idén is nagyon készü-
lünk rá.

III. Béla király adománylevelében
szerepel elõször 1193-ban a tele-
pülés, amelynek egészen 1903-ig
Varasd volt a neve. A színmagyar te-
lepülés a török idõkben teljesen el-
pusztult. Az 1730-as években né-
met telepesek érkeztek, a II. világhá-
borút követõen pedig a lakosság-
csere következtében bukovinai,
hadikfalvi székelyek és felvidéki ma-
gyarok telepedtek le itt. Szép pa-
rasztházaik közül több védelemre
méltó népi mûemlék. Gazdag nép-
viseletüket ma is õrzik a község kul-
turális csoportjai és egyesületei.
1793-ban épült a gyönyörû barokk
katolikus templom és a mûemlék jel-
legû késõ-barokk temetõi kápolna.

Tervek és kívánságok
Bár gazdasági ügyekkel õ nyilván hivatalból nem foglalkozik, de Zsófia
azért tájékozott ilyen tekintetben is. Elmondta, komoly eredmény a falu
életében, hogy tavaly õsszel elkészült a temetõ, a ravatalozó felújítása, új
kerítést és urnafalat adtak át. Saját erõbõl, összefogással is sok minden
készül, például nemrégiben ezer méternyi patakmeder tisztítása, rendbe-
tétele történt meg a faluban helyi vállalkozói segítséggel.
Tervek persze mindig maradnak, a vágyak vagy a kényszerítõ szükség
mentén, de manapság Bonyhádvarasd is fõként nyertes pályázatokkal
tudhat fejlõdni, gyarapodni. Adtak be pályázatot az önkormányzat épüle-
tének – benne a mûvelõdési ház – energetikai korszerûsítésre, ez mintegy
40 millió forintos tétel lenne, de eredményrõl még nem tudtak beszámol-
ni. A nemrégiben meghirdetett sportpark programban is pályáztak sza-
badtéri fitnesz eszközökre, amit azért is jó lenne megnyerni, mert sok a
gyerek, nyilván le kell kötni õket a szabadidejükben, és erre a legjobb a
sport. A játszóterük sajnos elég siralmas álla-
potban van, néhány régi játék már veszélyes a
gyerekekre nézve. Erre is jó lenne pénzt nyerni,
de ha ez nem sikerül, akkor azt tervezik, hogy
maguk lebontják a veszélyes játékokat és egy
úgynevezett taposójáratot alakítanak ki saját
erõbõl, a lakosság, helyi vállalkozók, civil szer-
vezetek összefogásával. A járdák itt is igen
rossz állapotban vannak, ezek felújítására is
pályáznak. És ha már a kívánságoknál tar-
tunk, Zsófiának az a véleménye, hogy szép
templomuk megérdemelné, hogy díszkivilágí-
tást kapjon.
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Az uszodában úszómedence, 
szauna merülõmedencével és szolárium 

várja a vendégeket. A legfrissebb információk:
facebook.com/bonyhaditanuszoda

Ismét üzemel a Bonyhád Városi Tanuszoda
hétfõ, szerda, csütörtök, péntek

kedd
szombat, vasárnap 9.00-18.00

6.00-7.30
–

17.30-22.00
17.30-22.00

A Bonyhád Városi Tanuszoda nyitvatartási ideje:

Az uszoda ünnepnapokon zárva tart.

Felnõtt belépõ
Diák, nyugdíjas belépõ
Szauna
Szauna uszodabérlettel
6 éven aluli, látogató jegy
Sapka kölcsönzés

500 Ft
400 Ft

1.100 Ft
500 Ft
100 Ft
100 Ft

Az uszoda árai 
2016. szeptember 1-jétõl:

10 alkalom
20 alkalom
40 alkalom

Felnõtt
4.750 Ft
9.000 Ft

14.400 Ft

Diák, nyugdíjas
3.600 Ft
6.400 Ft
11.200 Ft

Bérletek

A bérletek a vásárlástól számított 1 évig érvényesek!

Bonyhád Városi Tanuszoda
Bonyhád, Fáy ltp. 34.

Sorozatban negyedszer végeztek
a dobogón a völgységiek

Augusztusban rendezték meg az elsõ osztályú strandlabdarúgó bajnok-
ság final fourját a siófoki MLSZ Beach Arénában. Az elõdöntõben nem
sikerült a bravúr a bonyhádiaknak a címvédõ Gyöngyös ellen, de a
bronzmérkõzésen legyõzték a szegedieket.
Az elõdöntõben a tavalyi döntõ párosítása ismétlõdött meg, a völgysé-
giek ellenfele a külföldi sztárokkal és magyar válogatottakkal felálló
Energia SC Gyöngyös volt. A Bonyhád BFC sokáig jól tartotta magát
a sztárcsapattal szemben, de a mérkõzés elején kihagyott helyzetek
megbosszulták magukat.
Bonyhád BFC–Energia SC Gyöngyös 2–7 (0–1, 0–4, 2–2).
A bronzmérkõzésen gólgazdag, látványos mérkõzést játszott a BFC a
Szeged ellen. A Bonyhád a gyõzelemmel a harmadik helyen zárta
a final fourt és a tavalyi ezüstérem után ismét dobogóra álhatott, igaz
ezúttal a bronzérmet gyûjtötte be az egyre erõsödõ mezõnyben Bölcs-
földi Zoltán együttese.
Bonyhád BFC–Junior Sport Szeged 10–8 (3–3, 4–2, 3–3)
Az országos utánpótlás döntõkön a bonyhádiak U17-es gárdája ezüst-
érmet szerzett.
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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.

REJTVÉNYPÁLYÁZAT
NAGY-MÁTHÉ KINGA kéz- és lábápoló,

mûkörömépítõ TÁMOGATÁSÁVAL

REJTVÉNY

Júliusi rejtvényünk megfejtése: „Megkóstolhatom a fagylaltodat?”
A képen a nyertes, Szücs Renáta bonyhádi lakos (a kép jobb oldalán,
kislánya mellett) veszi át a nyereményt Nagy-Máthé Kinga vállalkozótól
a kéz- és lábápoló, mûkörömépítõ üzletében Bonyhádon, a Fáy ltp. 16.
szám alatti garázsban.
Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését 2016. október 30-ig,
levelezõlapon kérjük postára adni.Levélcím: Völgységi Önkormányzatok
Társulása 7151 Bonyhád Pf. 56
Kérjük, ne felejtsék megadni telefonos elérhetõségüket is!

Fekete Zsuzsanna aranykoszorús mûkö-
römépítõ mester, hétszeres magyar bajnok,
kétszeres európabajnok aláírása áll az egyik
diploma alján, hitelesítve, hogy Nagy-Máthé
Kinga sikerrel elvégezte a tanfolyamot. Okle-
velek, diplomák mindenütt a garázsmûhely-
ben, különbözõ mûkörömépítõ tanfolyam-
okon, táborokban megszerzett végzettségek,
a tudás bizonyítékai. 

Nagy-Máthé Kinga kéz- és lábápoló,
mûkörömépítõ vállalkozó azonban nem ezek-
re a legbüszkébb, hanem a visszatérõ, elége-
dett vendégeire, akik egy-egy gyönyörû, kre-
atív köröm-alkotással távoznak a szalonból.

– A kreativitás és a szépérzék kifejezése ez
a tevékenység – mondja Kinga. – Szeren-
csére egyre több elégedett vendég ismeri fel
– idõnként már urak is –, hogy milyen fontos
az ápolt, esztétikus kéz és láb, illetve hogy en-
nek eléréséhez felkészült szakemberre van
szükségük. Remélem, hogy mind a munkám,
mind a személyiségem miatt is ragaszkodnak

hozzám mindazok, akik évek óta visszatérõ
vendégeim. Fontos számomra, hogy az üzlet-
ben otthonosan, kellemesen érezzék magu-
kat, feltöltõdve, boldogan távozzanak.

– De engem nem csak ez motivál, hanem
az újdonságok iránti érdeklõdés, a trendek fo-
lyamatos követése évszakról évszakra, egye-
diség és egyéniség a szakma iránti szenve-
déllyel ötvözve. Mert a szépségipar ezen sze-
lete folyamatosan és gyorsan fejlõdik a világ-
ban, és a magyar körmösök nagyon szép
eredményeket érnek el.

Kinga egyébként 2007-ben Pécsett végez-
te el a tanfolyamot, amelyet számtalan tovább-
képzés követett az évek során. 2012-tõl egy
fodrászszalonban bérelt helyet, és tavaly nyi-
totta meg önálló üzletét.

Szeretettel várok minden régi és új ügy-
felet a Fáy lakótelep 16 alatti garázsüzlet-
ben! 

Nyitva tartás hétfõtõl péntekig 11-tõl 19
óráig, szombaton 9-tõl 13 óráig.

Ápolt kéz és láb, hölgyeknek és uraknak
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