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Versenyképességünk egyik
záloga a biztonság
– vállalkozói fórum

Színes programokat szervez
Illés Tibor, a Bukovinai

Székelyek Országos
Szövetségének elnöke

Elkészült, április 7-én
ünnepélyesen átadják a

bonyhádi sportcsarnokot

A Hungária Takarék
kakasdi fiókja is megújult

Üzemcsarnokot avattak 
az ipari parkban

A Vörösmarty Mihály
Művelődési Központ

áprilisi 
programkínálata

Energiatakarékos lett a
lengyeli középiskola

kollégiuma

Új színpadot építenek 
a mórágyi gránitbányánál

Lövések dördültek
Nagymányokon

Rejtvény – pályázat

3. oldal

4. oldal

5. oldal

5. oldal

5. oldal

6-7. oldal

11. oldal

11. oldal

11. oldal

12. oldal

Éltetnünk kell a szabadság iránti
elkötelezett szeretetünket

Idén is színvonalas mûsorral tisztelegtek
Bonyhádon az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc emléke elõtt. 

BONYHÁD Borbély József sírjának megkoszorúzása,
majd az ünnepi szentmise után vette kezdetét a vá-
rosi ünnepség a Vörösmarty Mihály Mûvelõdési Köz-
pontban. A hosszú évek óta tartó szép hagyományt

folytatva idén is Tardoskedd polgármestere, Tóth
Marián osztotta meg az ünnephez kapcsolódó gon-
dolatait a hallgatósággal. Hangsúlyozta, az emléke-
zésen túl a szabadság iránti elkötelezett szeretetün-
ket, a céljainkat felmutató közös akaratot, közös ér-
tékeinket a gyermekeink, a jövõ nemzedékeinek ér-
dekében éltetnünk is kell, be kell építenünk a min-
dennapjainkba. Folytatás a 2. oldalon

Mi újság a völgységi településeken?

Cikó
8. oldal

Váralja
9. oldal

Závod
10. oldal

Haures Csaba Sziebert Éva László Attila

A Perczel-díjat idén Kele Lajos, Tardoskedd korábbi polgármestere vehette át Filóné Ferencz Ibolyától Fotó: MK
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Folytatás az 1. oldalról
Fontos, hogy ezekre az értékek-
re alapozzuk a magyarság jövõjét,
a közeli és távoli céljainkat, füg-
getlenül attól, hogy a 20. század
elhibázott döntései milyen gro-
teszk országhatárok közé szorí-
tottak bennünket, amellyel a lel-
künkbõl, az öntudatunkból is ki-
vágtak egy darabot. 

Szintén szép hagyomány, hogy
a Perczel család évrõl-évre meg-
tiszteli jelenlétével a megemléke-
zést. Szabó Tibor alpolgármester
köszöntötte Bouquet Frigyesné
Perczel Ágnest. Ezután követke-
zett az a rész, amely minden év-
ben az ünnepség csúcspontja:
átadták a város egyik legrango-
sabb elismerését. A Perczel-díjat
Bonyhád önkormányzata a helyi
közügyek valamely területén elért
kimagasló teljesítmény, vagy hu-
zamosabb idõn keresztül folyta-
tott kiemelkedõ munkálkodás,
életmû méltányolásaként adomá-
nyozza. Idén a felvidéki magyar
közösség érdekérvényesítése ér-
dekében végzett munkája, vala-
mint Bonyhád és Tardoskedd
testvértelepülési kapcsolatának
létrejötte érdekében kifejtett sze-
repvállalása elismeréseként a
képviselõ-testület Kele Lajosnak,
Tardoskedd korábbi vezetõjének
ítélte oda az elismerést, amelyet
Filóné Ferencz Ibolya polgármes-
ter adott át. 

Kele Lajos köszönetét kifejezve
elmondta, a 20 évvel ezelõtt elve-
tett mag nagyon jó talajba hullott,
azóta fává nõtte ki magát, lombot
növesztett, a két települést szo-
ros, jól mûködõ kapcsolat köti
össze. A tardoskeddiek közül so-
kan – köztük õ maga is - a Völgy-
ségre második otthonukként te-
kinthetnek, hiszen családjuk egy
részét erre a vidékre telepítették. 

Az ünnepség ezután a felnövek-
võ generáció ígéretes tagjainak
méltatásával, a Völgység Talentu-
ma díjak átadásával folytatódott. A
Völgységi Tehetséggondozó
Egyesület alapította elismerést
2001 óta ítélik oda a városban élõ
és kiemelkedõ teljesítményt nyúj-
tó tanulóknak. Idén Galág Botond
Balázst, a Bonyhádi Petõfi Sándor
Evangélikus Gimnázium tanulóját,
Gruber László Merész Konrád-dí-
jas pedagógus köszöntötte, Ger-
gely Fruzsina, a Széchenyi István

Általános Iskola végzõs tanulója
Varga Gyöngyvér Boros Dezsõ-
díjastól vehette át az elismerést,
Kozma Csaba, az evangélikus
gimnázium biológia-kémia speci-
alizációjának növendéke Potápi

Árpád János Perczel-díjastól fo-
gadta az elsõ gratulációt, Varga
Lõrinc, szintén a Petõfi gimnázi-
um tanulója pedig mesterétõl,
Csábrák János Boros Dezsõ-díjas
edzõtõl kapta kézbe az elisme-
rést. 

A díjátadó ünnepi pillanatokat
méltóképpen koronázta meg a
Széchenyi István Általános Iskola

„Március, szeretlek százezer éve”
címû színvonalas mûsora, majd a
mûvelõdési ház elõtt a Völgység
Néptáncegyüttes bemutatója és
a Perczel Miklós Nemzetõr Ban-
dérium eskütétele. 

Az ünneplõk ezt követõen vo-
nultak át a Kálvária-dombra, hogy
leróják tiszteletünket Perczel Mór
honvédtábornok sírjánál.

Díjazottak és díjátadók a színpadon: 

Csábrák János és tanítványa, Varga Lőrinc,

Potápi Árpád János, Kozma Csaba, Varga

Gyöngyvér, Gergely Fruzsina, Gruber László,

Galág Botond Balázs és Lenczné Vrbovszki

Judit, a Völgységi Tehetséggondozó 

Egyesület elnöke

MMáárrcciiuuss  1155::  eemmlléékkeezzeetteess,,  sszzéépp  üünnnneepp  vvoolltt

Kele Lajos méltatása
Kele Lajos 1942. február 22-én született Tardoskedden. Az alapiskolát
szülõfalujában, a gimnáziumot Érsekújvárott végezte. Ezt kétéves elektro-
technikai felépítményi iskola követte. A pedagógia alapfok elvégzése mel-
lett tanítani kezdett fizikát és mûhelymunkát. Nagykér, Udvard majd
Tardoskedd következett. Itt érte 1968-ban a „Prágai tavasz“, amelynek ha-
tására az Érsekújvári járás magyar településeit bevonva megszervezte a
Magyar Ifjúsági Klubok hálózatát. 1969-ben megválasztották a pozsonyi
székhelyû Magyar Ifjúsági Szövetség központi titkárának. Azonban a
Huszák felé diktatúra és megtorlás idején eltiltották a katedrától, elvették
az útlevelét, a titkosszolgálat megfigyelte és kihallgatta. Közben 1970-ben
megnõsült, házasságából három gyermeke született. Ebben az idõben
technikusként dolgozott a közeli Tesla üzemben. 
1989-ben az enyhülés hatására 68-as barátaival megszervezték az
„Együttélés“ politikai mozgalmat, majd az ebbõl kinövõ Szlovákiai Ma-
gyar Koalíció pártját, amelynek nyugdíjba vonulásáig meghatározó sze-
mélyisége és elnökségi tagja volt.
1992-ben választották meg szülõfaluja polgármesterének. Keze alatt át-
alakult, felélénkült a település társadalmi és kulturális élete. Szlovákiá-
ban elsõként szervezték meg a „Kitelepítettek napját“, amelyen 226 kitele-
pített, illetve családtag jelent meg. Hosszas elõkészítõ munka nyomán
1998. június 20-án írták alá Oroszki István polgármester kézjegye által
Bonyháddal, mint kitelepített tardoskeddiek fogadóvárosával a
testvértelepülési szerzõdést. A két település azóta is szoros barátságot
ápol egymással. 1999-tõl nyugdíjba vonulásáig a járási hivatal fõosztály-
vezetõjeként dolgozott. 2002-tõl 2013-ig önkormányzati képviselõ, 2014-tõl
napjainkig az egészségügyi és szociális bizottság tagja. 2008-ban
Tardoskedd Község Faludíjjal tüntette ki. 
Napjainkban sokat olvas, figyeli a falu fejlõdését és mindig örömét leli,
amikor 6 unokájával lehet. 

Tóth Marián

Potápi Árpád János helyezi el az em-

lékezés szalagját a Perczel sírnál
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Potáppi ÁÁrrppádd JJánnos, aa MMinniszterrelnnökségg
nnemmzetppolitikáérrt ffelelõs áállaammtitkárraa, aa
bonnyháddi éés ddommbóvárri ttérrségg oorrszággggyûlési
képpviselõje RRákossy BBaalázzsaal, aa NNemmzetggaaz-
ddaasággi MMinnisztérriuumm eeuurróppaai uunniós fforrrrások
ffelhaasznnálásáérrt ffelelõs áállaammtitkárrrraal ttaarrtott
közös, tteltházaas ffórruummot aa ddommbóvárri PPaannnnó-
nniaa éétterremmbenn mmárrciuusbaann. 

DOMBÓVÁR-BONYHÁD A fórumra a mezõgazdasá-
gi, az ipari és a szolgáltatói ágazatból kaptak meg-
hívást a térség vállalkozói. Potápi Árpád János – mi-
után köszöntötte a vendégeket – elmondta, hogy
a választókerületben mért statisztikai adatok szerint
Dombóvár fejlõdése a térség átlagos fejlõdéséhez
hasonló eredményeket mutat. Vannak nagyobb fej-
lõdési szinten lévõ térségek a megyében, de azt
szeretné elérni, hogy a következõ 2-3 évben a vá-
ros újra a térség gazdasági motorjává válna. Hang-
súlyozta, hogy éppen az itt lezajlott párbeszéd le-
het az elsõ lépés ez irányba, hogy a megye nyuga-
ti részén is elinduljon egy markánsabb gazdasági
növekedés.

– Komoly változáson ment keresztül az ország
az elmúlt nyolc évben – kezdte összefoglalóját
Rákossy Balázs államtitkár. – Adócsökkentések,
bérmegállapodások, különbözõ családtámogatá-
si rendszerek kedvezõ alakulása mellett csökkent
az államadóság. 2010-ben kettõs kiszolgáltatott-
sági helyzetben volt az ország: egyrészt az elõzõ
nyolc évben a szociál-liberális kormányzat igen
komolyan eladósította a magyar gazdaságot és a
vállalkozói réteget, másrészt elérte hazánkat is a
gazdasági világválság. Így jutottunk el ahhoz a
gazdasági helyzethez, amellyel az újonnan meg-
alakult polgári kormány 2010-ben szembesült. Az
államadóság 85%-os szintet mutatott, a munka-
nélküliség átlagosan meghaladta a 12%-ot. A gaz-
dasági növekedés mutatószáma nem érte el az
1%-ot és több mint 1 millió ember a deviza alapú
jelzáloghitel terheit viselte. Ahhoz, hogy a magyar
gazdaság kitörjön ebbõl a helyzetbõl egy egészen
más gazdaságpolitikát kellett kialakítani, egészen
más eszközökhöz kellett nyúlni. 

– Az egyik stratégiai pont – folytatta Rákossy
Balázs – a kis- és középvállalkozások fejlesztése
volt, mivel ezek a magyar gazdaság gerincét ké-
pezik. A másik fontos célunk a foglalkoztatás bõ-
vítése, a munkanélküliség csökkentése volt, hogy
Magyarországon, aki akar és tud, a képességei
megengedik, az dolgozhasson. Ezen kívül ki-
emelkedõ stratégiai pont volt a családok boldogu-
lásának segítése, hogy megerõsödhessenek.
Számos intézkedést tettünk. Különbözõ jogi és
technikai megoldásokon keresztül több mint 6
törvényt fogadott el az országgyûlés, hogy meg-
nyugtatóan rendezésre kerüljön a több mint 1 mil-
lió devizahiteles problémája. A kormány elsõ intéz-
kedései között szerepelt a különadó bevezetése,
amely a pénzügyi szektort, a kiskereskedelmet és
az energiaipart érintették. Több mint 50 olyan
strukturális intézkedés történt a két kormányzati
ciklusban, amelyek elvezettek ahhoz a helyzet-
hez, hogy az államadóságot sikerült visszaszoríta-
ni 84%-ról 73%-os szintre. 

– A célunk – ha megkapjuk a támogatást a
kormányzás folytatásához –, hogy a következõ 

3-4 évben eljussunk a 60 %-os szintre, amely
már a gazdaság növekedését teljes mértékben
támogatja. A foglalkoztatás kérdésénél egész
más helyzettel találkozunk. Pozitív eredmény,
hogy a munkanélküliség 12%-ról 3-4%-ra csök-
kent – támasztotta alá gazdasági mutatókkal
mondanivalóját a Pécsrõl származó politikus. –
Más problémával szembesülünk jelenleg, amely-
nek megoldása a következõ ciklus feladata lesz:
a munkaerõhiány. 

– Amire a legbüszkébbek lehetünk, és min-
denféleképpen biztos alapot jelent a jövõre nézve,
az a gazdaság fejlõdése. 2017-ben 4,2%-os szin-
tet ért el a növekedés, amely az európai uniós át-
lagos gazdasági növekedési szint kétszerese.
Mint említettem, a kormány gazdaságfejlesztésé-
nek középpontjában a kis- és közepes vállalkozá-
sok állnak. A legutóbbi eredmény, az a példaérté-
kû, hatéves bérmegállapodás, amely a szakszer-
vezetek, a munkavállalói és a munkaadói érdek-
képviseletek és a kormány között 2016 végén
köttetett. Arra törekedtünk, hogy a terhek arányos
elosztása történjen meg a munkavállalók, a vállal-
kozók és a kormány között, melynek nyomán le-
hetõvé válik a bérek dinamikus növekedése Ma-
gyarországon. A vállalkozói, munkaadói oldalon a
járulékok csökkentésével kompenzáljuk a bérnö-
vekedés többletterheit. Fontos a bérnövekedés,
hogy minél kevesebben hagyják el az országot a
magasabb bérek miatt, ugyanakkor a magyar
gazdaság versenyképes maradjon, és a vállalko-
zások termelékenysége nõjön. 

A minimálbér, a szakmunkás minimálbér jelen-
tõsen növekedett. A cél az, hogy a következõ
négy évben a bérnövekedés tendenciája ugyan-
ilyen maradjon. A társasági adókulcs 9%-ra csök-
kent, ami az Európai Unióban a legkedvezõbb,

vélhetõen a vállalkozásoknál könnyebbséget, a
befektetõknél elõnyt jelent. 

Az európai uniós fejlesztési források 60%-át
közvetlen gazdaságfejlesztési célra használjuk,
ami annyit jelent, hogy kis- és középvállalkozások-
hoz, illetve részben nagyvállalatokhoz jusson el a
támogatás. Olyan programok valósuljanak meg,
amelyekben jelentõs szerephez jutnak a kis- és
középvállalkozások, mint beszállítók, együttmûkö-
dõ partnerek. Azt látjuk, hogy ez a vállalkozói ré-
teg érett arra, hogy ezeket a forrásokat felhasz-
nálja.

– Ezen az úton szeretnénk továbbhaladni.
Megvannak azok a megállapodások és folyama-
tok, amelyek megvalósításával 2022-re mind a
bérnövekedés, mind a foglalkoztatás terén, a vál-
lalkozási kondíciók és az életkörülmények további
javításával, járulékcsökkentésekkel, adócsökken-
tésekkel hozzá tudunk járulni a gazdaság további
növekedéséhez, és ezen keresztül a családok
gyarapodásához is. 

– Nyilvánvalóan ezek az intézkedések mit sem
érnek, ha nincsenek biztonságos körülmények –
folytatta Rákossy Balázs –, ha Magyarország nem
lenne egy biztonságos sziget Európában, abban
a migrációs folyamatban, amely évek óta nyomás
alatt tartja Magyarországot és az Európai Uniót.
Azzal a migrációs politikával, amelyet erélyesen
képviseltünk az elmúlt években, azzal minden-
képpen megteremthetõ, hogy ezek a gazdasági
vívmányok, ezek az eredmények a közeljövõben
is rendelkezésre álljanak, hogy a vállalkozások há-
borítatlanul tudjanak mûködni és a családjaink biz-
tonságban legyenek – zárta beszámolóját az Eu-
rópa Parlament volt képviselõje, majd az est hát-
ralevõ részében aktív párbeszéd alakult ki az ál-
lamtitkárok és a vendégek között.

VVVV eeee rrrr ssss eeee nnnn yyyy kkkk éééé pppp eeee ssss ssss éééé gggg üüüü nnnn kkkk     eeee gggg yyyy iiii kkkk     zzzz áááá llll oooo gggg aaaa     aaaa     bbbb iiii zzzz tttt oooo nnnn ssss áááá gggg
Teltházas vvállalkozói ffórumot ttartott PPotápi ÁÁrpád JJános éés RRákossy BBalázs 
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A Bukovinai Székelyek Orszá-
gos Szövetsége (BSZOSZ)
összeállította éves program-
tervezetét, amely szerint je-
lentõs események részese
lesz idén is a szervezet.

Március 24-én huszonegyedik al-
kalommal rendezik meg a Sebes-
tyén Ádám Székely Mesemondó
Versenyt, ezúttal a Bács-Kiskun
megyei Vaskúton – épp lapzár-
tánk idején, így, mire az olvasóhoz
kerül ez a lapszám, már múlt idõ-
ben beszélhetünk errõl az ese-
ményrõl. 

A nemzetpolitikai államtitkárság
Mátyás király emlékévet hirdetett
idén, ehhez kapcsolódva a szö-
vetség országosra terjeszti ki az

eseményt – mondta Illés Tibor, a
BSZOSZ elnöke. 

A hagyományos borverseny és
gasztronómiai bemutató április
21-én lesz Bonyhádon. A szerve-
zésbe besegít a Bonyhádi Borba-
rát Kör. A tizedik verseny országos
szintû esemény lesz, határon
túliakat is várnak. Fontos része a
rendezvénynek a gasztronómia, a
szervezõk a székely konyha re-
mekeit is szeretnék megmutatni. 

Június 23-án Szekszárdon tart-
ják a Székely Találkozót. 1978-
ban nagy sikerrel zárta Tolna me-
gye a Röpülj páva népmûvészeti
vetélkedõt. Két csapat jutott dön-
tõbe, a sárköziek is szépen sze-
repeltek, a székelyek pedig a
döntõben is a legmagasabb pont-

számot kapták a zsûritõl. Mûso-
ruk az egész ország tetszését el-
nyerte: az 500 ezer szavazat kö-
zül 190 ezret õk kaptak, így aztán
a csapat elnyerte a mûsor fõdíját,
a panoráma autóbuszt. A találko-
zóra meghívják a negyven évvel
ezelõtti budapesti szereplõket,
hogy egy közös ünnepléssel tisz-
telegjenek a sikerük elõtt, vala-
mint átadják a Sebestyén Ádám-
és Gáspár Simon Antal-díjat. 

Július 14. és 22. között Madé-
falván lesz a Székely Néprajzi Tá-
bor. Külhoni tagegyesületek
(Moldva, Gyimes) is részt vesznek
rajta azzal a céllal, hogy összeha-
sonlítsák azokat az eszméket és
értékeket, melyek egymásra ha-
tást gyakoroltak. A felnõtt- és diák-

csoportnak kirándulást szervez-
nek: az idõsebbek öt bukovinai fa-
luban a temetõket teszik rendbe,
a fiatalok a környékkel ismerked-
nek. Neves elõadók vesznek részt
a táborban, melynek vezetõje
Lõrincz Etel iparmûvész lesz. 

Idén a Bukovinai Találkozások
Nemzetközi Folklórfesztivál  júni-
us 19. és 25. között lebonyolítan-
dó lengyelországi állomásán,
Jastrowie Pilában a madéfalvi
Mereklye Néptáncegyüttes kép-
viseli a magyarokat. Június 29.
és július 2. között az ukrajnai
Csernovicban rendezik meg a ta-
lálkozót, ahová a kakasdi Sebes-
tyén Ádám Székely Társulat uta-
zik. A romániai helyszínre a
bátaszékiek kaptak meghívást, ez
július 27. és 30. között lesz. A
Völgység fõvárosában tavaly egy
új elem, a székely lakodalmas kö-
ré épült a Találkozások. Idén au-
gusztus 3. és 5. között „Mulatsá-
gok Bukovinában” tematikára fû-
zik fel a bonyhádi programokat a
szervezõk.

Augusztus 26-án rendezik a bú-
csút Máriagyûdön, október 6-án
pedig a bukovinai székelyek bú-
csúját és az új székely porta, ká-
polna avatását Kismányokon. Az
építmény Csíkdánfalváról érkezõ
faanyagból épülõ, bevakolt ge-
rendaház lesz a hagyományos
hármas osztással, s tájházként
rendezik be. 

A Bada Ferencrõl elnevezett,
szólistáknak és párosoknak kiírt
néptáncversenynek Bonyhád
lesz a helyszíne, idõpontja még
egyeztetés alatt van.

Sokszínûség egy európai fesztiválon
Az 1775-ben az osztrák császársághoz került Bukovina az ott
élõ tizenhárom nemzetiségnek köszönhetõen a Habsburg Bi-
rodalom legszínesebb tartománya volt, amely az elsõ világhá-
ború után Romániához, a második világégés után a Szovjetuni-
óhoz és Romániához került, ma pedig Ukrajnához (északi
rész) és Romániához (déli) tartozik. A régióból több népcso-
portnak távoznia kellett, a székelyek – rövid bácskai tartózko-
dás után – 1944-ben telepedtek le Magyarországon. 
A fesztivál szempontjából rendkívül fontos a népesség nyelvi, et-
nikai, vallási heterogén összetétele. Az identitás és a bukovinai

származástudat  az az érzés,
ami mint egy láthatatlan fonal
köti a népcsoportokat ehhez a
távoli vidékhez, bár különbözõ
nyelvet beszélnek a mai napig
ott élõ népek, ukránok, romá-
nok, lengyelek, németek. Az
azonosságtudat kapcsolja egy-
máshoz a különbözõ kultúrkör-
bõl érkezõ embereket és szol-
gáltatja egyben a „Bukovinai
Találkozások” eszmeiségét.

A székely kultúra és a közösség-
szervezés Illés Tibor két szív-
ügye. – Én mindig azon va-
gyok, hogy közösségi, csapat-
építõ jellege legyen a rendezvé-
nyeinknek. Legyen idõ elbeszél-
getni, érezzük jól magunkat
együtt, amire remek alkalmat kí-
nálnak a programjaink. Meggyõ-
zõdésem, hogy így lehet élõvé
tenni, átadni a fiataloknak a kul-
túránkat, amit nemcsak õrizni,
hanem fenntartani is kell – fo-
galmazta meg korábban az el-
nök, hozzátéve, hogy a székely
kultúra nemcsak hagyományo-
kat, hanem egyfajta értékrendet
is jelent. Míg az elmúlt évtizedek-
ben elsõsorban a színpadi pro-
dukciókon volt a hangsúly a ren-

dezvényeiken, ma már igyekez-
nek úgy megvalósítani a progra-
mokat, hogy a közönség ne
csak szemlélõdõ legyen, hanem
résztvevõ is.

Őrizni, fenntartani, átadni 

Színes
székely
programok

Színes
székely
programok

Színes
székely
programok Tavaly is augusztus 

elején zajlott le a Bukovinai 

Találkozások bonyhádi programja



Új üzemcsarnokot
avattak a Bonyhádi

Ipari Parkban
BONYHÁD Átadták néhány napja az
autóalkatrészeket gyártó Schäfer-
Oesterle Kft. új, ezerháromszáz
négyzetméter alapterületû üzemcsar-
nokát a Völgység Ipari Parkban. A
beruházást Potápi Árpád János, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelõs államtitkára, a térség ország-
gyûlési képviselõje, Rákossy Balázs,
a Nemzetgazdasági Minisztérium eu-
rópai uniós fejlesztési források fel-
használásért felelõs államtitkára és
Filóné Ferencz Ibolya polgármester
avatta fel ünnepélyes keretek között. 

Az átadón elhangzott, az üzem-
csarnok a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program (TOP) há-
romszázmillió forintos, százszázalé-
kos támogatásával az önkormányza-
ti tulajdonban lévõ Bonycom Közüze-
mi Nonprofit Kft. beruházásában
épült meg. A német vállalat dél-du-
nántúli központjában megvalósuló
kapacitásbõvítéssel kapcsolatban
Rákossy Balázs elmondta, a siker-
nek több összetevõje van. Az össze-
fogáson túl fontos, hogy a cég bízik
a városban és az itt dolgozók megfe-
lelõ tudásában, képzettségében. 

Potápi Árpád János kiemelte,
Bonyhád elmúlt másfél évtizede a
megújulásról szól. Sokat dolgoztak
ezért, s az elmúlt néhány évben négy
ipari csarnok létesült. Ezekhez a kö-
vetkezõ két esztendõben még öt
épül. Milliárdos fejlesztésekrõl be-
szélhetünk majd az építésük során.

Tizennégy TOP-os pályázatot nyúj-
tott be a város, ebbõl tizenkettõnél
már pozitív döntés van – közölte a jó
hírt Filóné Ferencz Ibolya. 

KAKASD Gáspár Csaba ügyvezetõ igazgató, Potápi Árpád Já-
nos nemzetpolitikáért felelõs államtitkár, országgyûlési képvi-
selõ és Bányai Károly polgármester nemrégiben ünnepélyes
keretek között átadta a Hungária Takarék kakasdi kirendeltsé-
gének új fiókját. Az elmúlt három évben öt egyesülési folyama-
tot vittek végig, ma az összesen negyvenöt fiókot mûködtetõ
bonyhádi székhelyû pénzintézet tevékenysége a Dél-Dunán-
túl egészére kiterjed. A fúziók nyomán a fiókhálózat is látványos
megújuláson esik át, tavaly a zombai, idén pedig a kakasdi fi-
ók kapott új arculatot. Ezek a fejlesztések bizonyítják, hogy a
szövetkezeti pénzintézet életképes vidéken. A völgységi
községben most átadott modern bankfiók – amely a kor igé-
nyeinek megfelelõ eszközökkel, például ATM-mel is rendelke-
zik – egy korábban gazdaságtalanul üzemeltetett épületnek
adott hasznos, új funkciót. 

Brauer János, a takarék elnöke, Bányai Károly, Potápi Árpád János és Gáspár Csaba

vágták a szalagot Kakasdon, az ünnepélyes fiókavatón

A Hungária Takarék kakasdi fiókja is megújult

1500 A Face Team Akrobatikus Sport Színház elõadása

1520 Megnyitó, köszöntõt mond Potápi Árpád János 
1630 Knipl Kft. Bonyhádi KSE - Agrofeed Széchenyi Egyetem Gyõri KC

kosárlabda mérkõzés
A találkozó szünetében: Kangoo Brigivel, bemutatkozik a Knipl Kft.
Bonyhádi KSE gyermek korosztálya

1900 Fellép: Charlie

SSPPOORRTTCCSSAARRNNOOKKAAVVAATTÓÓ
22001188.. áápprriilliiss 77.. 1155::0000

SZERETETTEL VVÁRUNK MMINDEN ÉÉRDEKLÕDÕT 
AZ IINGYENES PPROGRAMOKRA!
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Azz iidei kkiccssitt ccssendessebb, dde
éppen oolyaan ddolgoss éév llesszz,
mintt aa ttaavaalyi vvoltt HHaauress
CCssaabaa sszzerintt.

CIKÓ A falu vezetõje elmondta,
szeretnék továbbvinni a mûvelõ-
dési házban elkezdett beruhá-
zást: helyre kell hozni a színpad
elõtt megsüllyedt területet, vala-
mint parkettázni is kell.

A falu hétköznapjait 2017-ben
több jubileumi program színesí-
tette. Tavasszal a Dautphetallal
fennálló testvértelepülési kapcso-
latuk huszadik évfordulója alkal-
mából egy küldöttség látogatott a
németországi településre, ahol a
polgármesterek kézjegyükkel lát-
ták el a megújított szerzõdést – tá-
jékoztatta lapunkat Haures Csaba
polgármester. Õszre pedig Cikó
szervezett nagy volumenû ren-
dezvényt, amely egyben volt szü-
reti felvonulás és mulatság, a
testvértelepülési jubileum ünne-
pe, valamint megemlékezés arról,
hogy 250 évvel ezelõtt épült a fa-
lu temploma. 

Közben zajlottak a munkák is,
hiszen többek között utcák bur-
kolatszakaszai újultak meg, járdá-

kat hoztak helyre, parkolót alakí-
tottak ki és mûvelõdési házban
felújították a színpadot.

Idén ahhoz kellett igazítaniuk a
terveket, hogy csökkent bevétel-
lel számolhatnak. Egyrészt a
hulladékfeldolgozótól kapott 13
millió forintos éves bérleti díjjal
sem kalkulálhatnak, másrészt el-
vitte székhelyét a községbõl a
Niklós Tejtermék Depo Kft. is, így
jelentõs iparûzési adótól esnek el.
Ráadásként az állami normatíva

is csökkent kétmillió forinttal.
Plusz forrásként egyedül a Társa-
dalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Tár-
sulástól származó, mintegy 20
millió forintos bevételre számíthat-
nak. 

Mindezek ellenére folytatják a
fejlesztési munkát. A falu vezetõ-
je elmondta, szeretnék továbbvin-

ni a mûvelõdési házban elkezdett
beruházást: helyre kell hozni a
színpad elõtt megsüllyedt terüle-
tet, valamint parkettázni is kell.
Ugyanakkor keresik a pályázati le-
hetõséget az épület energetikai
korszerûsítésére, amelynek ré-
vén megoldhatnák a szigetelést
és a fûtési rendszer felújítását.

Az óvodában szintén helyreállít-
ják a parkettát, három helyiség-
ben mintegy 750 ezer forintos
beruházás lesz a padlózat felcsi-
szolása és újralakkozása.

Pályáztak a zártkerti terület fej-
lesztésére, az önerõvel együtt 11
millió forintba kerülõ tervezett
munkák között szerepel tám-
falépítés, egy útszakasz felújítá-
sa, valamint egy önkormányzati
gyümölcsös kialakítása. 

A LEADER program kereté-
ben is szeretnének támogatás-
hoz jutni. Négymillió forintra adják
be igényüket, az önerõvel együtt
5,3 millió forintos keretbõl járdá-
kat újítanának fel. 

További feladat, hogy a temetõ-
ben a ravatalozónál egy a mai kor
elvárásainak megfelelõ mellékhe-
lyiséget alakítsanak ki, valamint
maga az épület is helyreállításra
szorul. Nagyon sok pénzt emészt
fel az utak fenntartása, különö-
sen a Cikó és Mõcsény közötti
rendkívül leromlott állapotú a bur-
kolat, amely idén eddig öt tonna
aszfaltot emésztett fel. 

Rendezvények tekintetében ki-
csit szerényebb lesz az idei év,
de lesz falunap, várhatóan július
28-án, amikor a hagyományos
programok mellett sztárvendég-
ként a Sramlikings, majd
Solymosi Tóni lép majd fel. Tavaly
a mûvelõdési ház felújítása miatt
elmaradt, de idén mindenképpen
szeretnének ünnepséget tartani
az Idõsek Napja alkalmából. 

Támogatják a helyben maradó családokat
Igyekeznek megállítani az elvándorlást, illetve segíteni a betelepü-
lõket, helyben maradókat. Ötvenezer forinttal támogatják azokat
a családokat, amelyekbe újszülött „érkezik”, de hozzájárulnak az
építkezõk, illetve a községben házat vásárlók kiadásainak fedezé-
séhez is. 
A KLIK fenntartásában jól mûködik a településen az iskola, vala-
mint az önkormányzat üzemeltetésében az óvoda és bölcsõde is,
ahova mintegy negyven gyermek jár nem csak helybõl, hanem a
környezõ településekrõl is. 

CikCik ó: csendes, dolgos hétkó: csendes, dolgos hétk öznapoköznapok
Kerek évfordulót is ünnepeltek: 250 évvel ezelőtt épült a falu temploma

Haures Csaba a felújított színpadon. Idén szeretnék

folytatni a művelődési házban elkezdett beruházást
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Mozzgaalmaass éév llesszz aazz iidei iiss aa
váraaljjaai öönkormányzzaatt sszzá-
máraa, dde sszzerenccssére ppozzittív
elõjjellel. 

VÁRALJA A tavaly elnyert TOP-tá-
mogatásnak köszönhetõen el-
kezdhetik a parkerdõ rendbeté-
telét – mondta Sziebert Éva, a te-
lepülés polgármestere. A közel
200 millió forintos keretbõl végre
sor kerület a három tó medrének
kotrására, ami igencsak idõszerû-
vé vált. Ezek elsõsorban záportá-
rozó szerepet töltenek be, ezért
is lényeges, hogy rendeltetésük-
nek megfelelõen tudjanak funk-
cionálni. 

A projekt részét képezi a tele-
pülésen keresztül folyó Váralja pa-
tak medrének helyreállítása is,
ami a leginkább leromlott állapo-
tú szakaszokon jelent majd be-
avatkozást, legyen szó akár a me-
der kotrásáról, burkolásáról vagy
éppen mûtárgyak helyreállításá-
ról. Jelenleg a közbeszerzési eljá-
rás kiírása zajlik, amennyiben si-
kerrel zárul, akár a nyáron elkezd-
hetik a kivitelezést. 

A másik nagy projekt, amely a
falut érinti, Bonyhád pályázati si-
kerének köszönhetõ. A Völgység
fõvárosának nyertes beadványa
révén több mint 20 millió forintot
fordítanak az óvoda felújítására,
energetikai korszerûsítésére. A
beruházás keretében jelentõsen
átalakul az épület, többek között
sor kerül a nyílászárók részleges
cseréjére, akadálymentesítik az
épületet, felújítják a vizesblokko-
kat. A község önkormányzata
mindezt önerõbõl napelemek el-
helyezésével egészíti ki. 

Az adósságkonszolidációból ki-
maradt településként kapott tá-

mogatásból már elkezdték
néhány szakaszon a járdák és az
útburkolatok felújítását. Ez érinti
majd többek között a falu felsõ vé-
gén a buszforduló rendbetételét
is. 

Örömteli hír volt, hogy decem-
ber végén a kormány döntött
egyes települési önkormányzat-
ok feladatellátásának támogatása
érdekében történõ elõirányzat-át-
csoportosításokról, és ennek ker-
tében Váralja több mint 20 millió
forintot kapott az orvosi rendelõ
felújítására. Ebbõl a keretbõl sor
kerül energetikai korszerûsítésre,
megújulnak a vizesblokkok, fel-
újítják a rendelõ helyiségét és a
várótermet, valamint akadálymen-
tessé teszik a bejutást. 

Mindezek mellett a megszokott
mederben zajlik a település, a kö-
zösség élete, rendezvényeik le-
bonyolítása. Egyedül a Kuglóf
Fesztivál esetében kérdéses még
a helyszín, hiszen annak eddig
mindig a parkerdõ adott otthont,
ott viszont idén nyáron nagy mun-
kák zajlanak. Addigra elindulhat a
tavak medrének kotrása, de köz-
ben zajlik Bonyhád város másik

nyertes pályázatának kivitelezése
is: az ifjúsági tábor felújítása.
Elképzelhetõ azonban, hogy az
addigra be is fejezõdik. Amennyi-
ben nem ott, akkor a település fut-
ballpályáján tartanak egy rendez-
vényt június 23-án. 

A továbbiak mennek a maguk
útján. Az elõzõ év végén hangu-
latos karácsonyi összejövetelt tar-
tottak, az ünnepek alkalmából a
gyerekeket és az idõseket is
5000 forintos vásárlási utalvány-

nyal ajándékozta meg az önkor-
mányzat. 

A Váraljáért Egyesület nemrég
Pécsre vitte színházlátogatásra a
tagjait, akikkel A denevér címû
operettet nézték meg. 

Idén sem marad el jellegzetes
helyi programjuk, amely a húsvét-
hoz kapcsolódik. Március 23-án
pénteken nyitják meg hagyomá-
nyos húsvéti kiállításukat a falu-
házban, ahol a helyi asszonyok
kézmûves remekei mellett min-
den évben vendég kiállítók mun-
káit is megcsodálhatják az érdek-
lõdõk. Húsvét vasárnap aztán is-
mét felelevenítik a tojásvásár ha-
gyományát, a délutáni istentiszte-
letet követõen a népviseletbe öl-
tözött helybeliek, elõbb a temp-
lom elõtt, majd a Magyar-dombon
táncolnak, énekelnek, járják el a
karikázót, annak emlékére, hogy
annak idején ilyenkor – ugyanúgy
az istentiszteletet követõen – itt
gyûltek össze a falu lakói, hogy a
keresztanyák keresztgyermeke-
iknek ajándékot, hímes tojást ad-
janak. 

Jelentős beruházások várnak idén Váraljára 

További feladatok is várnak még 
az önkormányzatra

Az elnyert pályázati támogatásoknak köszönhetõen idén sok el-
képzelését meg tudja valósítani az önkormányzat, de még eze-
ken felül is maradnak elvégzendõ feladatok, amelyekhez keresik
a forrásokat. Sürgetõ probléma például a kultúrház állapotának
romlása, de egyelõre nem találtak olyan pályázati kiírást, amely
révén meg tudnák oldani az épület teljes rekonstrukcióját. 

Örömteli fejlemény volt tavaly, hogy a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. beruházásában megújulhatott a Kossuth utca egy jelentõs
része, de idõszerû lenne több önkormányzati kezelésben levõ út
járdaszakasz felújítása is. Különösen a Kossuth utcai járda bizo-
nyos szakaszai, illetve a temetõhöz vezetõ utca szorul beavatko-
zásra.

Húszmillió forintot költhetnek az óvoda korszerűsítésére

A parkerdő rendbetételére elnyert közel 200 millió forintos keretből a telepü-

lésen keresztül folyó Váralja-patak medrének helyreállítása is megtörténhet 



10

Mozzgaalmaass llesszz aazz iidei éév aa
zzávodi öönkormányzzaatt sszzámá-
raa, sszzerenccssére ssok aa ppályá-
zzaatti ttámogaattássssaal kkivittelezzen-
dõ mmunkaa, ééss rremélhettõleg
még ttöbbre nnyernek mmaajjd
ttorrásstt. 

ZÁVOD Az idei závodi költségvetés
rendkívüli abból a szempontból,
hogy annak fõösszege két nyertes
pályázatuknak köszönhetõen talán
soha nem látott magaslatokba kú-
szott. A Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program (TOP) kere-
tében az egészségügyi alapellátás
fejlesztésére 35, két önkormányza-
ti épület – polgármesteri hivatal és
óvoda – energetikai korszerûsíté-
sére pedig 64,5 millió forintot nyer-
tek. Az energetikai beruházás az
épületek szigetelésén, nyílászáró-
cseréjén felül tartalmazza a meg-
újuló energiák kihasználását, nap-
elem és egy olyan fûtési rendszer
kialakítását, amely nagyon alacsony
költséggel lesz mûködtethetõ. Az
orvosi rendelõ felújításában szere-
pel eszközbeszerzés, akadály-
mentesítés. A munka várhatóan a
tavasz végén kezdõdik és még
szeptemberre el is kell készülni ve-
le. Amíg a beruházás zajlik, az ovi-
sok Mucsfára járnak majd.

Félig volt sikeres az a beadvá-
nyuk, amelyet a belügyminisztéri-
umhoz küldtek be – tájékoztatta la-
punkat László Attila polgármester.
Ez magában foglalta volna a busz-
megálló felújítását és a környezeté-
nek rendezését. Az építmény álla-
pota igen leromlott, kihasználtsága
pedig nagy. Problémát jelent vi-
szont, hogy nem önkormányzati tu-
lajdonban van a terület, hanem az
államé, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. kezeli, ezért nem is kaptak tá-
mogatást erre a célra. Kérvényez-
ték már az illetékeseknél, hogy vagy
adják át a területet a településnek,
vagy kezdjenek valamit a megálló-
val, de nem jártak eredménnyel.
Annak ellenére, hogy még nem
tudják, miként rendezõdik a busz-
megálló helyzete, a költségvetés-
ben beterveztek erre a célra más-
fél millió forintot. Támogatást nyer-
tek viszont ebben a pályázatban az
Új utca kivezetõ szakaszának hely-
reállítására, valamint egy 27 méte-
res járda-összeköttetés kialakításá-
ra. A célra 4,7 millió forintot ítéltek
meg a községnek, amelyet 15 szá-
zalék önerõvel kell kiegészíteniük.

Kis értékû önkormányzati fejlesz-

tésekre kiírt pályázaton 57 négy-
zetméternyi járdafelújításra is nyert
támogatást a település, melyet az
Új utca több járdaszakaszán kíván-
nak megvalósítani, a Székely és
Petõfi utcákban pedig önerõbõl
folytatják a járdák rendbetételét.

A település két középületével
csatlakozott a bonyhádi önkor-
mányzat sikeres naperõmûpark
projektjéhez, mely várhatóan biz-
tosítja a jövõben a Civilház és Táj-
ház villamosenergia-igényét.

LEADER pályázaton szeretné-
nek támogatást nyerni a ravatalozó
közmûvesítésére és felújítására, va-
lamint a temetõ körbekerítésére.
Ez mintegy 4 millió forintos forrást

jelentene, amihez némi önerõt kell
hozzátenniük. Szintén tervben van,
hogy a temetõig az út mellé járda-
burkolatot építenek. 

Elbírálás alatt van a zártkerti terü-
let fejlesztésére beadott pályáza-
tuk, amelynek 10 millió forintos ke-
retébõl egy 420 méteres útsza-
kaszt stabilizálnának, valamint vad-
hálóval védenék a kerteket. 

Önerõbõl is igyekeznek minél
többet kihozni a lehetõségekbõl.
Kisebb pályázatokhoz kapcsolódó,
ésszerûséget célzó beruházáso-
kat is terveznek, mint amilyen az
önkormányzat kerítésének felújítá-
sa lesz. Élve a közfoglalkoztatás-
ban rejlõ lehetõségekkel, a téli idõ-

szakban a mezõgazdasági utak
karbantartása mellett, kültéri hulla-
déktároló edényeket készítettek,
valamint az óvoda részére egy ho-
mokozót is összeállítottak. 

A település bekapcsolódott a
Kapos-hegyháti Natúrpark prog-
ramba. A helyben alakult értéktár
bizottság sok értéket tudott regiszt-
ráltatni, néhányat kiemelve: Závod
mûemlékei, vallási kis emlékei, vé-
dett természeti értékei és a telepü-
lés értékvédõ programja, Závod
Fachwerk emlékei, Szent Bene-
dek ereklye.

A Gyulaj Zrt. révén pedig a Zöld-
út program keretében egy turista-
útvonal része lesz Závod. Kapnak
egy demonstrációs táblát, amelyen
feltüntethetik a helyi látnivalókat, va-
lamint ezek szerepelni fognak egy
kiadványban is. 

– Számomra az a legnagyobb
öröm, hogy a közösség nagyon ak-
tív, vannak jó kezdeményezések –
mondta a település vezetõje. Ezt
igyekeznek támogatni is. A képvise-
lõ-testület döntése értelmében a
profitot nem hozó tevékenységeket
gyakorló csoportok számára ingye-
nes a Civilház használata. Az épület
többek között zumba, pingpong,
ovifoci és kézmûves foglalkozások-
nak ad helyet, a hét minden napjá-
ra jut valami. Mivel ezek a csopor-
tok lassan már kinövik az épületet,
ha lehetõség adódna rá, pályázná-
nak egy tornacsarnok építésére.

Szinte minden fejlesztés, kezde-
ményezés arról szól a településen,
hogy az minél élhetõbb legyen a la-
kók számára. A legnagyobb prob-
léma az elvándorlás, szeretnék, ha
minél többen találnák meg boldo-
gulásukat helyben, vagy választa-
nák a kellemes falut lakhelyüknek. 

Megújul az óvoda, az önkormányzat és az orvosi rendelő

Programok tekintetében nem adják alább

Annak ellenére, hogy a fejlesztések miatt 110 százalékon fog telje-
síteni az önkormányzat, a rendezvények tekintetében sem adják
alább. Mozgalmasan telt a március 15-i hosszú hétvége is. László
Attila polgármester hangsúlyozta, hogy a gyerekek – az ovisok és
az iskolások – rendkívül színvonalas mûsorral készültek a megem-
lékezésre, énekkel, verssel, színielõadással léptek fel a Civilház-
ban. A következõ napokban pedig kézmûves foglalkozásokkal vár-
ták az érdeklõdõket, akik két nap alatt közel százan éltek a felkínált
lehetõséggel.

Teleházi munkatársuk Szabó Fazekas Nikolett, valamint kulturális
közfoglalkoztatottjuk, Farkas Mónika gondoskodik a programokról,
sokat dolgoznak a közösség aktivizálásán, különös figyelemmel a
gyerekekre. Több alkalommal szerveznek foglalkozásokat, amelye-
ken az olyan feledésbe merülõ kézmûves mesterségeket mutatnak
be, mint a fazekasság, a bõrdíszmûvesség. Legközelebb húsvéti ké-
szülõdésre várják a falu apraját. Több korosztályt, ifjakat és idõse-
ket egyaránt érint a teleházban indított számítógépes tanfolyamuk,
amelyen két csoportban hat fõ vesz részt. 

Szeptember második szombatján megtartják a Forgó Fesztivált,
és idén nyáron is lesz kézmûves tábor, valamint a Mónus József vi-
lágrekorder távlövõ íjász és Szedlacskó Csaba nevével fémjelzett
Fényünnep. Ezen felül második alkalommal is megszervezi a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat a Német Nemzetiségi Napot au-
gusztus 4-én.

Závod egyik különlegessége a Fényünnep
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LLöövvéésseekk  ddöörrddüülltteekk  NNaaggyymmáánnyyookkoonn
NAGYMÁNYOK Gyors pontlövõ minõsítõ verseny zajlott le nemrégiben a
lõtéren a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (MDLSZ) égisze
alatt. A viadalon kis- és nagykaliberû pisztollyal és puskával, nyílt és
optikai irányzékkal lehetett lõállásba lépni. Kiemelkedõ eredmény,
rekord ugyan nem született, de biztatóak az eredmények.

Mivel a nagymányoki lõtér a föld alatt van, télen is lehetõséget biztosít
arra, hogy edzéseket és versenyeket jó körülmények között tudják
megrendezni. Az elképzelések szerint a közeljövõben további pályák
kiépítésével lehetõség lesz sziluett (IPSC) és precíziós lövészetek
lebonyolítására is.
Eredmények:
Kis kaliberû pisztoly, nyílt irányzék: 1. Madura István 173, 2. Fülöp Attila
166, 3. Dr. Eördögh Attila 166 ponttal.
Kis kaliberû pisztoly, optikai irányzék: 1. Erõs Lajos 148, 2. Varga
Lajos 105, 3. Székely Dusán 99 ponttal.
Nagy kaliberû pisztoly, nyílt irányzék: Eördögh Attila 174, 2. Fülöp
Attila 171, 3. Foglszinger István 161 ponttal. 
Kis kaliberû puska, nyílt irányzék: 1. Foglszinger István 173, 2. Erõs
Roland 169, 3. Fülöp Attila 161 ponttal.
Kis kaliberû puska, optikai irányzék: 1. Foglszinger István 181, 2.
Fülöp Attila 178, 3. Eördögh Attila 177 ponttal. 
Nagy kaliberû puska, nyílt irányzék: 1. Id. Boris Zoltán 160, 2.
Foglszinger István 155, 3. Haris Jenõ 154 ponttal. 
Nagy kaliberû puska, optikai irányzék: 1. Foglszinger István, 2. Kiss
Lajos 158, 3. Madura István 157 ponttal.
Sörétes puska, nyílt irányzék: 1. Kiss Lajos 154, 2. Madura István 150,
3. Pogrányi Gyula 141 ponttal.

Közzel 1120 mmillió fforintt rráffordí-
ttássssaal kkorsszzerûssíttetttték aa llen-
gyeli AApponyi SSándor MMezzõ-
gaazzdaassági SSzzaakgimnázzium ééss
Szzaakközzépisskolaa kkétt kkollégiu-
mi éépülettétt. 

LENGYEL Megújult a lengyeli me-
zõgazdasági szakgimnázium kol-
légiuma. Az épületek energetikai
korszerûsítése valósult meg, a
beruházást néhány napja adták
át. Potápi Árpád János államtit-
kár, országgyûlési képviselõ,
Simonné Szerdai Zsuzsanna, a
DASZK fõigazgatója és Bujdosó
Lászlóné, a lengyeli iskola igaz-
gatója mondott köszöntõt az ün-
nepi eseményen. Az intézmény-
vezetõk egyaránt azt hangsúlyoz-
ták, hogy a felújítás az oktatási,
nevelési munkát segíti, illetve kö-
szönetet mondtak Potápi Árpád
Jánosnak a támogatásért. 

Bujdosó Lászlóné elmondta,
hogy két pályázati forrásból, ösz-
szesen 117 millió forint értékben
végeztek el munkákat, fejleszté-
seket az iskola két kollégiumi
épületén, amelyek összesen 110
diák elszállásolására alkalmasak.

Hõszigetelték a falakat, kicserél-
ték a nyílászárókat, és napelemes
rendszert is kiépítettek. 

A felújítás nem okozott fennaka-
dást az oktatásban, a munkálatok
nagy része még a nyári szünet-
ben zajlott, a belsõ tereket érintõ

átalakításokat pedig úgy szervez-
ték, hogy azok ne zavarják a tan-
órákat – mondta Bujdosó
Lászlóné. 

Potápi Árpád János köszöntõ-
jében arról beszélt, hogy a len-
gyeli iskola nemcsak oktatási

szempontból tölt be fontos szere-
pet a térségben, hanem a kultú-
ra és a közélet terén is. Hozzátet-
te: a kormány fontosnak tartja a fi-
atalok jövõjét, hiszen a település,
a megye, az ország és így a nem-
zet sorsa múlik rajtuk. 

MÓRÁGY A képviselõ-testület legutóbbi ülésén többek között foglalko-
zott a szabadtéri színpad sorsával is. Volt már a régi kõbánya területén
ilyen, de tönkrement, tíz éve elbontották. Glöckner Henrik polgármes-
ter elmondta, azt tervezik, hogy új szabadtéri színpadot építenek. Eh-
hez már megkapták az elsõfokú építési engedélyt. A fedett, a modern
kor elvárásainak megfelelõ építmény révén a civil szervezetek – elsõ-
sorban a Mórágyi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes – kulturált
helyet kapnának a rendezvényeik lebonyolításához, de itt tartanák meg
a falunapot, hivatalos nevén a Gránit Fesztivált is. A falu vezetõje bízik
benne, hogy õszre elkészülhet, az új színpad, így a következõ évben
már ott tarthatják a fesztivált.

E Z  T Ö RT É N T  A  VÖ L GYS É G B E N

EnerEner giatgiat akak arar ékék os lett a lengyos lett a lengy eli keli k özépisözépis kk ola kola k ollégiumaollégiuma

Új színpadot építenek a gránitbányánál

Glöckner Henrik mutatja a régi és a leendő színpad helyét

Avató előtti egyeztetés. Elöl Simonné Szerdai Zsuzsanna, Potápi Árpád János és Bujdosó Lászlóné
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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.
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Edit bonyhádi lakos 

(a kép bal oldalán)

veszi át a nyere-
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