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Kemény, dolgos, de eredményes esztendõt zárhat Bonyhád

Az előkészítés éve volt
Ajándékozás
a könyvtárban
4. oldal

A Vörösmarty Mihály
Művelődési Központ
januári programjai
6-7. oldal

Ez történt a Völgységben
8-10. oldal

A Bonycom hírei
11. oldal

Rejtvény, pályázat
12. oldal

A hagyományoknak megfelelõen idén is a város legtöbb helyi adót fizetõ vállalkozóit látta vendégül Filóné
Ferencz Ibolya az év végi
polgármesteri fogadáson. A
program hangulatát Pecze
István harmonikajátéka és
lánya, Pecze Zsófia éneke
alapozta meg, többek között
karácsonyi dallamokkal.

Filóné Ferencz Ibolya
Bogos Lászlónak adta át
a Pétermann Jakab-díjat

Tavaly elsõ alkalommal, de hagyományteremtõ céllal ítélte oda a város vezetése a Pétermann Jakabdíjat. A bonyhádi cipõgyár alapítójáról elnevezett kitüntetéssel minden
évben azt a vállalkozót ismerik el, aki
a helyi gazdaság, foglalkoztatás, illetve szakképzés érdekében kiemelkedõ tevékenységet folytat.
Idén a díjat Bogos László, a szállítmányozással foglalkozó BogosTrans Kft. tulajdonosa vehette át.
(Folytatás a 2. oldalon)

Képviselő-testületi üléssel
kezdődött a Városházán
az évzáró eseménysorozat

Minden kedves olvasónknak meghitt, szép karácsonyt
és egészségben gazdag, boldog új évet kívánunk!
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TOP-on a pályázati munkában...

A hagyományoknak megfelelõen idén is a város legtöbb helyi adót fizetõ vállalkozóit látta vendégül Filóné
Ferencz Ibolya az év végi
polgármesteri fogadáson.
A polgármesteri hivatal dísztermébe összehívott vendégek a
Pétermann Jakab-díj átadását követõen a polgármester asszony
éves beszámolóját hallgathatták
meg.
„Ez nem a könnyed kényelem
ideje. Ez a merészség és kitartás
ideje.” – Churchill második világháború idején megfogalmazott
mondatait választotta beszámolója mottójául Filóné Ferencz Ibolya
mondván, hogy jól jellemzik azt a
sok feladatot, amelyet az önkormányzat az év során sikeresen
megoldott.

Fejlesztések
2016-ban 42 millió forintot fordíthatott fejlesztésekre a bonyhádi
önkormányzat önerõbõl. Ez magában foglalta többek között a
Ficánka óvoda konyhájának-,
három önkormányzati bérlakásnak-, illetve járdák és árkok felújítását is. A legtöbb bonyhádi lakost érintõ beruházás a Szabadság téri járda rendbetétele volt,
amelynek során 800 négyzetméternyi felület kapott új térköves burkolatot, új szegélyköveket raktak le, kicserélték a közvilágítási rendszert, a távközlési
kábeleket és fedlapokat, felújí-

tották a csapadékvíz elvezetõ
rendszert. Néhány év múlva szemet gyönyörködtetõek lesznek
a telepített díszkörtefák is. Erre
11,4 millió forintot költött a város.
A három, összesen mintegy
17 millió forintból felújított önkormányzati lakást a rendõrség dolgozóinak adták bérbe.
Az elõzõ évek gyakorlatát követve összesen hét utcában végeztek el járdafelújításokat, háromban pedig árkokat állítottak
helyre, mindezt megközelítõen
11,5 millió forintból. – Természetesen maradt még munka
bõven, így jövõre hasonló nagyságrendben tervezzük a folytatást – tette hozzá a polgármester.

Beruházások
Beruházások 171 millió forint értékben valósultak meg. Ezek között szerepelt a Vörösmarty Mihály Mûvelõdési Központ teljes
belsõ terének felújítása, amely így
esztétikusabb, praktikusabb és
komfortosabb helyszíne a városban zajló rendezvényeknek.
Szintén a beruházások közé sorolandó a Gyár utcában elkészült
parkoló, és régi igénynek tettek
eleget a Bezerédj és dr. Kolta László utca keresztezõdésében kialakított gyalogátkelõvel. Az ifjúsági
parkban elkészült egy fitneszpark,
amely remek lehetõséget ad a felnõtt korosztályok képviselõinek arra, hogy megmozgassák tagjaikat.
A munkálatok nagy részén már túl

vannak, de még nem készült el
teljesen a Majos-ipartelep közvilágításának kialakítása. A Wernau
utca építésének elsõ üteme
viszont már igen, jövõre pedig
folytatják a munkát a második szakasszal.

Pályázatok
Nem véletlenül kaptak kiemelt helyet a polgármesteri beszámolóban a pályázatok, hiszen a lassan
a végéhez közeledõ évben az önkormányzat összesen 26 pályázatot nyújtott be, 5,4 milliárd forint
forrásigénnyel. Nagy részüket a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében.
(Folytatás a 3. oldalon)

Bogos László 1991-ben alapította vállalkozását,

egy teherautóval kezdve a gabonával való kereskedelmet, szállítmányozást – derült ki a vállalkozást bemutató rövidfilmbõl. Mára a Bogos-Trans Európa egyik
legnagyobb, gabonaszállítmányozással foglalkozó vállalatává nõtte ki magát. Jelentõs mérföldkõhöz érkeztek 2000-ben, amikor kft.-vé alakult a vállalkozás, utat
adva a további fejlõdésnek, egyre több autót vásároltak, egyre több megrendelésük volt. Emögött persze
nagyon sok munka volt: 2004-ben ketten – Bogos
László és titkárnõje – dolgoztak csak a cégnél, de így
is 500 millió forintos éves forgalmat bonyolítottak le,
tavaly közel húsz munkavállalóval 4 milliárd forintos forgalommal zárták az évet. A vállalkozás ügyvezetõje a
bemutatkozó kisfilmben elmondta: szeret építeni, munkát adni, és szereti a sikert. Dolgozói közvetlen vezetõként beszéltek róla, akinek az ajtaja mindig nyitva áll
a kollégák elõtt, aki elismeri és értékeli a teljesítményt.
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Polgármesteri prezentáció: ez történt 2016-ban
(Folytatás a 2. oldalról)
Ezek elsõsorban olyan gazdaságélénkítõ, infrastrukturális és
városfejlesztési projektek, amelyek megalapozhatják Bonyhád
jövõjét – emelte ki Filóné
Ferencz Ibolya.
Minden pályázatuk esélyes, eddig egy eredménye született meg,
és az pozitív elbírálásban részesült. A Magyar Közút Nonprofit
Zrt.-vel konzorciumi partnerként
176 millió forintot nyertek a Spar
áruháznál, a Zrínyi utca és a Gyár
utca keresztezõdésében zajló
közlekedést megkönnyítõ körforgalom kialakítására. Sõt, a sikeres
egyeztetések révén egyúttal a
Nepomuki Szent János híd is
megújulhat majd. Ezt követõen
pedig a Zrínyi utca is teljes hoszszán új burkolatot kap.
A helyi gazdaság fejlesztésére, az ipari park bõvítésére is pályázatot adtak be. Öt olyan helyi
vállalkozást szeretnének letelepíteni, amelyek még csak most
alakultak, vagy jelenleg más településeken folytatják tevékenységüket, és itt találhatnának otthonra.
A Zöld Város projekt révén
Bonyhád többek között egy kellemes parkosított közösségi térrel
és méltó kültéri rendezvényhelyszínnel gyarapodhatna. Errõl már
a tavalyi fogadáson is esett szó.
Idén azon dolgoztak és továbbra is
azon munkálkodnak, hogy pályázati siker esetén szinte azonnal neki lehessen állni a beruházásnak.
Pályáztak kerékpárút kialakítására a Perczel utcán a templomtól egészen az ipari parkig. Ez a
beruházás szinte az egész utca
megújulását jelentené, kerékpársáv és nyomvonal kijelölésével.
A Perczel kertnél kialakult problémát – nyitott árok, parkolás,
rossz járda – is áthidalnák: az árkot lefednék, húsz parkolóhelyet
alakítanának ki és a járda is megújulna.
A város vezetõje kiemelte még
a több mint 500 kilowattos naperõmû-park építésére beadott pályázatukat, amelynek egyik lényeges momentuma, hogy az elõkészítés során - a térség fejlõdését
szívén viselõ járási központként valamennyi, Völgységben levõ települést megszólítottak, és 15 ön-

A vendégek figyelmesen
hallgatták a polgármester
beszámolóját

kormányzat csatlakozott is a beadványhoz. A beruházás révén 81
önkormányzati ingatlan energiaszükségletét tudnák majd fedezni,
ami igen jelentõs megtakarításokat eredményezne.
El lehet mondani, hogy 2016
az elõkészítés éve volt, és amenynyiben pályázataik sikerrel járnak,
nagy beruházások indulhatnak a
településen. Erre pedig jó esélyeik vannak.

Rendezvények
Eseményekben, rendezvényekben is meglehetõsen gazdag volt
az év. Ugyan még 2015. december 31-én történt, de az idei év
nyitányaként is szerepelt a szilveszteri malackergetõ futás, ami
egyben az új elkerülõ út átadása
is volt, és amelyre idén is várják
majd a mókázni és egy kicsit sportolni vágyókat.
A március 15-ei ünnepség fényét emelte, hogy arra a már
megújult mûvelõdési központban
kerülhetett sor, valamint hogy
egyúttal testvértelepülési megállapodást kötöttek Madéfalvával,

Jastrowie-val pedig jubileumot ültek, míg beszédet - a szép
hagyományt folytatva - Tóth
Marián, Tardoskedd polgármestere mondott. A Felvidéki magyarok találkozójának különleges apropója a kitelepítés hetvenedik
évfordulója volt, ez alkalomból is
sokan látogattak Bonyhádra idén
pünkösdkor.
Sikeres akció volt még májusban a jótékonysági futás a bonyhádi mentõállomásért. Filóné
Ferencz Ibolya ekkor tett ígéretet
arra, hogy a város – az akció anyagi támogatása mellett – átvállalja
az új garázs tervezését, ami meg
is történt, így remélhetõleg hamarosan összegyûlik majd a pénz és
megépíthetik azt, amely révén új
mentõautó érkezhet a településre.
Idén is igen nagy népszerûségnek örvendett augusztusban az
immár tizenhatodik Tarkamarha
Fesztivál és a Sommerfest, amely
egyben öt éves testvérvárosi jubileum is volt Treuchtlingennel. Szintén jól sikerültek a XXVII. Bukovinai találkozások Nemzetközi folklórfesztivál bonyhádi programjai.
Kiemelt figyelmet fordít az önFOTÓK: MÁRTONFAI DÉNES

Pecze István
harmonikajátéka
és lánya,
Pecze Zsófia
éneke emelte
az ünnep fényét

kormányzata a város szépkorú lakosságára, aminek csak egy eleme volt szeptember végén az Idõsek napja és gasztroest elnevezésû, jó hangulatú rendezvény.
Ugyanakkor a legfiatalabb lakosokról sem feledkeznek meg: nekik szól az Életfa program, amelyben minden bonyhádi újszülött
kap egy köztéri fát. Idén például
44 család élt a lehetõséggel.
Ez csak néhány példa a városi
rendezvények sorából, amelyet
még hosszan lehetne folytatni, és
amelyek évrõl évre színes programokkal szakítják meg a hétköznapokat. A város honlapján
(www.bonyhad.hu), valamint közösségi oldalán (facebook.com/
bonyhadvarosoldala) továbbra is
figyelemmel kísérhetik az érdeklõdõk a Bonyhádon és a térségben
zajló eseményeket, fejlesztéseket,
szert tehetnek a fõbb információkra, hírekre.
A város eredményeiben, sikereiben sok ember munkája fekszik.
Hiába rendelkezik valaki kész tervekkel, azok megvalósításához
kell egy jó csapat, ami Bonyhádon már összeállt. Az idei év különleges akciója volt egy hirtelen jött
ötlettõl vezérelt flash mob akció,
amely során a kollégák a 6-os számú fõút mellett bálákból kirakták a
város nevét - helyi és országos
elismertséget szerezve ezzel. Az
összefogás jól példázza, hogy a
hétköznapi munka során vannak
olyan feladatok, amelyek elsõre
ugyan megoldhatatlannak tûnhetnek, de akkor sem szabad meghátrálni, és egy jó csapattal meg
is lehet oldani õket. Remélhetõleg
ez 2017-ben sem lesz másként.
Hargitai Éva
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A j á n dé k o z á s a k ö n y v t á r b a n
Sikeres volt a „Legyen minden gyereknek karácsony”! jótékonysági adománygyûjtõ akció, hiszen közel 100
csomag gyûlt össze.
Volt tehát ajándék bõven, amit a Mikulás kioszthatott a gyerekeknek december 15-én a
bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban
rendezett ünnepségen. A csomagok, ajándékok közül körülbelül hatvanat kaptak meg
a gyerekek a helyszínen, ugyanis akkor
nem minden érintett vehette át személyesen a névre szóló csomagot a Mikulástól betegség miatt. Nekik az osztálytársak, pedagógusok juttatták el az ajándékokat.
A Solymár Imre Városi Könyvtár ezúton mond köszönetet mindenkinek, aki
adományaival segítette, hogy a rászoruló gyermekeket egy-egy cipõsdoboznyi
ajándékkal tudták megörvendeztetni. A
támogatók között volt a Tesco Bonyhád,
az Adél Zöldség-Gyümölcs, valamint az
Ezer és Társa Bt., akiknek jóvoltából
édesség és gyümölcs is került a csomagokba. Köszönet illeti az ünnepi mûsorért a Menedék Közösség tagjait (Blesz Bianka, Jónás
Viktória, Jákovics Vilmos, Szõts Bernát), valamint Tóth Tímeát, aki Dsida Jenõ: Itt van a
szép karácsony c. versét szavalta el a gyerekeknek. És végül, de nem utolsó sorban köszönet a Mikulásnak, hogy az idei évben is segített kiosztani a csomagokat.
A megmaradt ajándékokat a könyvtár a „Segíts Rajtam” Hátrányos Helyzetûekért Alapítványnak továbbította, akik eljuttatták azokat
Paradicsompusztára és a Balassa János Kórház gyermekosztályára.

A kutyusok is
karácsonyoztak
A Kíra Völgységi Kutyamentõ Egyesület 2009 januárjában kezdett el gondoskodni a bonyhádi gyepmesteri telepre kerülõ ebekrõl. Átlagosan 70-80 ebre viselnek gondot, de elõfordul, hogy egyszerre
100 állat is van a telepen. Évente 300-350 kutya kerül hozzájuk, elsõsorban nem a városból, hanem a
környezõ településekrõl. Ebbõl 200-250 ebet örökbe is adnak. A siker érdekében más szervezetekkel
is összedolgoznak, német, osztrák, svájci társszervezettel is van kapcsolatuk.
A bekerülõ állatok teljes egészségügyi ellátásában részesülnek: nemcsak a kötelezõ veszettségoltást, hanem kombinált oltásokat is kapnak, féregtelenítik, bolhamentesítik õket.
Tevékenységüket adományokból finanszírozzák.
Megtartották idén is a Kíra-karácsonyt, de nemcsak
karácsonykor, bármikor adakozhat, aki szívén viseli
a kutyák sorsát. Szívesen fogadják a száraz tápot,
konzervet, takarókat, ágynemûhuzatokat, lepedõket, törölközõket, ezekbõl rengeteg fogy.

Karácsonyfa
virslivel és más
finomságokkal
a kutyusoknak
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Ta v a l y i s
n a g y s i k e r v o l t. . .
Helyszín:

Idõpont:

Bonyhádi TESCO mögötti
raktárparkoló
2016. december 31.

Program:
9.30
10.00
10.30

Regisztráció, rajtszámok
és tombolajegyek átvétele
Szilveszteri Malackergetõ
futás rajtja
Díjátadás, tombolasorsolás,
tea, forralt bor

Távok:

Családi ill. csoportos futás – 2017 méter
Egyéni futás – 2x2017 méter

Díjazás:

Nõi, férfi, ill. csapat/család kategóriában díjazzuk a gyõzteseket.
A legnagyobb létszámú futót mozgósító sportegyesület, valamint
a legötletesebb, legbohókásabb szilveszteri jelmez is
elismerésben részesül!

Rendezõk: Bonyhád Város Önkormányzata, Atlétikai Club Bonyhád, TESCO
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E z t ö r t é n t a Vö l g y s é g b e n
Tartalmas és eredményes évet zárhat
a Völgységi Önkormányzatok Társulása
A bonyhádi Rosé Étterem
adott otthont a Völgységi
Önkormányzatok Társulása (VÖT) idei utolsó tanácsülésének december
16-án.
BONYHÁD Összesen hat napirendi pontról döntöttek a tagok. Így többek között a központi háziorvosi ügyelet 2015.
évi beszámolójáról. A társulás
valamennyi tagja nevében
Filóné Ferencz Ibolya elnök
mondott köszönetet a szolgáltatást mûködtetõ BZS Bt. megbízottjának, dr. Barcza Zsoltnak az elõzõ idõszakban végzett munkájáért, kérve, hogy tolmácsolja mindezt az ügyeleti
rendszerben dolgozó valamennyi
kollégájának. A VÖT 2017. évi

– Tartalmas, mozgalmas és
eredményes évet zárhatunk, köszönöm valamennyi polgármester, kolléga munkáját. Mindenkinek áldott, szeretetteljes, szép

karácsonyt, valamint egészségben és sikerekben gazdag, boldog új esztendõt kívánok – tette
hozzá az ülés végén Filóné
Ferencz Ibolya.
V. B.

Döbröközről érkezett
az új plébános

Tíz völgységi
település kapott
támogatást

Új plébánosuk van a bátaszékieknek és a hozzá tartozó kilenc településnek, köztük Mórágynak, Mõcsénynek, Bátaapátinak és
Palatincának.
Kürtösi Krisztián Döbröközrõl érkezett Bátaszékre, a nyugdíjba vonuló Herendi János kanonok, címzetes apát helyére. 2006-ban Mayer
Mihály püspök szentelte pappá, elsõ szolgálati helye Kakasd, majd
Sióagárd, késõbb Máriagyûd, illetve négy évig Döbrököz volt. Bátaszék
mellett Báta, Dunaszekcsõ, Pörböly, Alsónyék, Mórágy, Mõcsény,
Bátaapáti és Palatinca tartozik hozz. Van, ahol heti két alkalommal, van
ahol heti egy alkalommal misézik a kistelepüléseken.

Lezárult az adósságkonszolidációban nem érintett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatását célzó többéves program. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint Tolna megyében
19 adósságkonszolidációban
nem részesült önkormányzat öszszesen több mint 516 millió forintos támogatást kapott.
A kormány néhány évvel ezelõtt
több mint kétezer önkormányzattól mintegy 1360 milliárd forintnyi
adósságot vett át. Ezt kompenzálandó a hitel nélkül gazdálkodó települések a lakosságszámuk szerint meghatározott maximális keretösszeg erejéig igényelhettek
100 százalékos intenzitású, viszsza nem térítendõ támogatást fejlesztési célra. Az országban 2014
és 2016 között összesen 1172
önkormányzatnak összesen 43
milliárd forintot ítéltek oda. Az idei
döntéssel lezárul a program.

Tolna megyei
településeknek
idén megítélt
támogatás

belsõ ellenõrzési tervét is elfogadták a megjelentek, akárcsak a
Völgységi Értéktár Bizottság
2016. évi munkájáról szóló beszámolót.

(millió Ft, kerekítve)

Báta
20
Bátaapáti
6,5
Bikács
6,5
Cikó
10
Dunaszentgyörgy 44
Györe
10
Izmény
10
Kaposszekcsõ 20
Kéty
10
Kisdorog
10
Kisvejke
6,5
Lengyel
10
Murga
1,5
Nagyszékely
6,5
Nagyvejke
2,9
Ozora
19,7
Szálka
10
Tengelic
44
Váralja
10
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Mértek és tájékozódtak a vendégek Bátaapátiban
BÁTAAPÁTI Méréseket végeztek

és tájékoztatón vettek részt kedden délután a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolónál a Társadalmi
Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás
(TETT) Lakossági Ellenõrzõ Csoportjának (LECS) tagjai. A mérések eredményei – Bagdy László,
a TETT tanácsadójának tájékoztatása szerint – jóval a határértékek
alatt maradtak a technológiai épületben és az 1-es számú kamrában is. Utóbbiban jelenleg 473
kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékot tartalmazó konténer van, a kapacitása 520 konténer befogadását teszi lehetõvé.
Volt alkalmuk látni, hogy már dolgoznak a 2-es számú kamra építésén is.
Bertalan Csaba, az NRHT telepvezetõje azt vázolta fel a 14
résztvevõnek, hogy a mért radioaktivitási értékek mihez hasonlíthatóak a mindennapi életben,
példákkal adva viszonyítási alapot.
Arról is szót ejtett, hogy a kapott
eredmények jóval az alatt vannak,
mint amelyek például bizonyos orvosi vizsgálatok, kezelések során
érik a szervezetet.
A TETT hét települése által delegált csoport tagjainak feladata
egyébként, hogy rendszeresen,
a hulladékbeszállítások alkalmával is méréseket végezzenek,
jegyzõkönyvet vegyenek fel, és
tájékoztatást adjanak az eredményekrõl.

Bertalan Csaba
telepvezető (balra)
tartott tájékoztatót
a LECS tagjainak a
technológiai épületben

Sikerült elérni a célokat
– A kitûzött célokat sikerült elérni, illetve számos
projekt megvalósulása várható a következõ idõszakban – hangsúlyozta Darabos Józsefné polgármester a november 10-én megtartott közmeghallgatáson, összegezve a 2016-ban elvégzett
munkát. Kiemelte, hogy akárcsak eddig, továbbra is a lakosság támogatása és az önkormányzat,
illetve a település intézményeinek zavartalan mûködtetése, fenntartása a cél. Feladatként jelölte
meg többek között az óvodai férõhelyek számának
bõvítését, amit a gyarapodó gyermeklétszám tesz
szükségessé. Az intézmény jelenleg 24 gyermekkel, teljes kihasználtsággal mûködik. Tavasszal viszont 27-re emelkedik az ovisok száma, emiatt, és

a várható további gyarapodás okán 13 férõhelyes
bõvítést hajtanak végre.
Dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft. ügyvezetõ igazgatója az elmúlt idõszak munkáját, eredményeit, valamint a további célokat, terveket vázolta a közmeghallgatás résztvevõinek. Felszólalt még Bagdy László, a Lakossági Ellenõrzõ
Csoport vezetõje, valamint az aktuális közrendi állapotról dr. Müller Zoltán körzeti megbízott adott tájékoztatást. A TETT kommunikációs eredményeirõl,
céljairól, terveirõl Vizin Balázs, a szervezet kommunikációs referense tájékoztatta a résztvevõket, és felszólalt Illés Béla is, akitõl a helyi kábeltelevíziós rendszer 2017-es megújulásáról kaptak információt.

Közmeghallgatás volt Mórágyon
MÓRÁGY 2016. november 25-én

a falu képviselõ-testülete közmeghallgatást tartott a településen.
Mórágy polgármestere beszámolt az egész évben végzett
munkáról, az önkormányzat gazdasági helyzetérõl és persze szót
ejtett a jövõbeni terveikrõl is.
Glöckner Henrik hangsúlyozta
hogy a kistelepülések, köztük
Mórágy is, mind nehezebb helyzetbe kerülnek a pályázati lehetõségek szinte teljes beszûkülése
miatt. Ezen a fórumon is gratulált
az idén 40 éves jubileumát ünneplõ Német Nemzetiségi
Néptáncegyüttesnek, illetve az

idén 20 éve újra alakult Mórágyi
Sportegyesületnek. Mindkét civil
szervezet gyönyörû sikereket ér
el az utóbbi években, amire a település és a polgármester is méltán büszke.
A polgármester elmondta,
hogy ami támogatást a civil szervezetek kapnak, az jó célt szolgál,
mert ezek a szervezetek munkájukkal a falu hírnevét öregbítik. De
külön megköszönte a nemzetiségi önkormányzatok, illetve az Öszszetartás Mórágyért Egyesület
példás tevékenységét is. Kiemelte, hogy a falu legnagyobb rendezvényének megtartásához mi-

lyen nagy segítséget nyújtanak a
civil szervezetek. A polgármester
beszámolt arról, hogy az önkormányzat idén is indult a szociális
tûzifa pályázaton, de míg az elõzõ években 80-90 köbmétert,
sõt még 117 köbmétert is kaptak,
addig most csak 40 köbméter fa
jutott a településnek. Ennek a kevés fának az elosztása nehéz
helyzetbe hozza a képviselõ-testületet.
A legnagyobb érdeklõdés a hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztatót kísérte. Elhangzott,
hogy 2017. január 1-tõl az önkormányzatnak már nem áll módjá-

ban (a törvényi változások miatt) a
lakosok helyett a hulladékszállítás
közszolgáltatási díját kifizetni. Minden háztartással a szolgáltató fog
szerzõdést kötni.
A közmeghallgatás végén
Glöckner Henrik polgármester a
képviselõ-testület nevében minden mórágyi lakost meghívott a
december 15-én megtartott karácsonyi ünnepségre, ahol az Általános Iskola diákjai kedveskedtek
a lakosoknak mûsorukkal.
A karácsonyi mûsor után a jelenlevõk átvehették az önkormányzat
által minden mórágyi családnak
szánt karácsonyi csomagot.
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Erdély bátor püspökére emlékeztek
A gyulafehérvári püspök,
Márton Áron tiszteletére,
emlékére rendeztek októberben kiállítást, emlékmûsort, valamint székely zarándoklatot és székelykapuavatót.
NAGYMÁNYOK-KISMÁNYOK A
gyalogos zarándokút reggel hét
órakor indult a bonyhádi római katolikus templom elöl. Emlékezõ
búcsúi szentmisét a kismányoki
Magyarok Nagyasszonya templomban páter Illés Albert (SJ) celebrált. Ezt követõen a nagymányoki Székely Házban avatták
a székely kaput, köszöntõt Potápi
Árpád János, nemzetpolitikáért
felelõs államtitkár mondott. Délben nyílt meg püspök életét és
munkásságát bemutató tárlat.
Beszédében Csibi Krisztina, a
Magyarság Háza igazgatója kiemelte, Márton személye minden
magyarhoz köthetõ, és bármely
felekezethez tartozó ember példaképe lehet.
A nemzetpolitikai államtitkárság
2016-ot, a püspök születése
120. évfordulójának évét Márton
Áron-emlékévvé nyilvánította.
A gyulafehérvári római katoli-

Gyönyörű székely kaput avattak Nagymányokon a jeles alkalomból.
A kapu előtt: Karl Béla, a város polgármestere, Illés Tibor, a
Nagymányoki Székely Kör Egyesület elnöke és Potápi Árpád János,
nemzetpolitikáért felelős államtitkár

kus fõegyházmegyét 1939 és
1980 között vezetõ Márton Áron
püspök a 20. századi erdélyi magyar közélet egyik legkiemelkedõbb alakja volt. Felemelte szavát

a zsidók deportálása ellen, és a
kommunista hatalommal szemben is állást foglalt. 1949-ben letartóztatták, 1951-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték,

majd 1955-ben nemzetközi nyomásra szabadon bocsátották.
1956-tól 1967-ig nem hagyhatta
el a gyulafehérvári püspökség
épületét.

Hetven éve csengettek be először a legendás teveli iskolában
TEVEL Földi István 1946. július

elején megbízást kapott a Vallási
és Közoktatási Minisztériumtól
egy bentlakásos, önellátó intézet
megszervezésére a bukovinai
székely gyerekek számára DélDunántúlon. Az év szeptember
derekán a Kõrösi Csoma Sándor
Székely Tanintézet meghirdette,
hogy Tevelen kezdõdik az iskola.
Földi István lett az igazgató és a
fiúinternátus felügyelõje, felesége felügyelte a lányinternátust.
Ki volt ez a kiváló pedagógus?
Olyan ember volt, aki a Gárdonyi
által megálmodott lámpás kívánt
lenni a sorsüldözött székely nép
számára. Az újonnan megalakult
intézet csengõje 70 évvel ezelõtt
hívta a Tevelen és a megye székelyek lakta falvaiban élõ bukovinai székely gyerekeket az iskolába, internátusba. Történelmi értéke volt akkoriban Földi István és
a tantestület munkájának, megalapozták a majdani székely értel-

miségi réteg kialakulását, amely a
bukovinai székelység életében hiányzott. Azt mondhatjuk, már akkor európai intézet volt ez az iskola, hiszen például felvidéki gyerekeket is fogadott. A tanulók közül
kerültek ki orvos, ügyvéd, óvodai
és iskolai pedagógus, az élet sok

területén fontos szerepet betöltõ
szakemberek.
Az iskola emlékét az egykori intézmény falán emléktábla õrzi
2003 óta, a mûvelõdési ház udvarán pedig emlékfa, amelyet a
volt diákok és Sebestyén Gyula
szekszárdi vállalkozó pénzadományából állítottak 2007-ben. A
szemet gyönyörködtetõ faragás
– amely egy társadalmi összefogás gyümölcseként készült el –
Törõ György népi iparmûvész keze munkáját dicséri. Az emlékünnepséget megtisztelte jelenlétével többek között Potápi Árpád
János országgyûlési képviselõ,
akkor a székely szövetség elnöke, Halász Péter, az Országos
Honismereti Egyesület elnöke,
Kaczián János, a Tolna Megyei
Honismereti Egyesület elnöke.
Példaértékû segítséget nyújtott a
méltó megemlékezéshez, az emlékfa avatásához az általános iskola igazgatója, Propszt János, az

önkormányzat, Héri Lászlóné akkori polgármester, a termelõszövetkezet és a község lakossága.
Az emléktáblát annak idején megáldotta Kerekes Szilveszter plébános, az intézet egykori tanulója,
az emlékfát megáldotta Keresztes Andor plébános, aki a hit és a
tudás kettõsének fontosságát
hangsúlyozta az avatás alkalmából tartott szentmisén.

A szervezõk és segítõk nevében:
Fábián Andrásné
a tanintézet volt tanulója
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A BONYCOM NONPROFIT KFT. HÍREI
1. Bonyhádi Lakossági Hulladékgyûjtõ Udvar
A Hulladékudvar 2016. december 24-tõl (szombattól)
2017. január 8-ig (vasárnapig) – leltározási okok miatt –

ZÁRVA tar t!

Nyitás: 2017. január 10. (kedd)
Kérjük a lakosság szíves megértését!
A hulladékudvar nyitva tartási ideje 2017. január 10-tõl:

vasárnap, hétfõ:
kedd, péntek
szerda, csütörtök
szombat

ZÁRVA
0700 – 1300
1100 – 1700
0800 – 1200

3. Tájékoztatás a karácsonyi szemétszállításról
Az ünnepnapokra való tekintettel a 2016. december 26-án (hétfõn)
esedékes területekrõl
– Bonyhádon 2016. december 27-én (kedden),
– Kakasdon 2016. december 28-án (szerdán)
szállítjuk el a kommunális hulladékot.
Kérjük az edények idõbeni kihelyezését!

4. Bonyhád Városi Tanuszoda

facebook.com/bonyhaditanuszoda
Nyitva tartási idõ az ünnepek alatt:

1000 – 2200
ZÁRVA

2016. december 27-30.
(kedd, szerda, csütörtök, péntek)

1000 – 2200

2016. december 31. (szombat),
2017. január 1. (vasárnap)

ZÁRVA

2017. január 2. (hétfõ)

0600 – 0730 1730 – 2200

kedd

–

szombat, vasárnap

1730 – 2200
0900 – 1800

Kérjük a gépjármûvek tulajdonosait, a téli idõszakban a közterületen
úgy helyezzék el jármûveiket, hogy havazás esetén a hótoló autó munkáját ne akadályozzák.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2016. december 27-én (keddi napon) a piac nem üzemel.

2016. december 24-26.
(szombat, vasárnap, hétfõ)

hétfõ, szerda, csütörtök, péntek

5. Hóeltakarítás

2. Városi Piac

2016. december 22-23.
(csütörtök, péntek)

Az uszoda nyitva tartási ideje 2017. január 3-tól:

1000 – 2200

6. Ügyfélszolgálat
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. december 27-30.
(kedd, szerda, csütörtök, péntek) között az ügyfélszolgálati iroda szabadság miatt zárva tart.
Nyitva tartási idõ 2017. január 2-tõl:

Hétfõ

0800 – 1400

Kedd

0800 – 1800

Szerda

0800 – 1400

Csütörtök
Péntek

ZÁRVA
0800 – 1400

Megértésüket köszönjük!

Szolgáltatásainkról bõvebb tájékoztatatást
a www.bonycom.hu honlapon olvashatnak.
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REJTVÉNYPÁLYÁZAT

REJTVÉNY

A GEMENC INGATLAN
TÁMOGATÁSÁVAL

Szeptemberi rejtvényünk megfejtése:
„Még nem tudtam visszazökkenni a nyaralásból.”
A képen a nyertes, Mózsik Mónika bonyhádi lakos
veszi át a nyereményt
László Zsolt irodavezetõtõl
a Gemenc Ingatlanközvetítõ irodában
Bonyhádon, a Perczel Mór u. 3. sz alatt.
Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését
2017. január 10-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.

GEMENC INGATLAN

Új irodámat 2016 év elején nyitottam meg Bonyhádon. Elsõsorban Tolna
és Baranya megye területén foglalkozom új és használt ingatlanok közvetítésével. A megnövekvõ piaci igények arra ösztönöztek, hogy egy önálló helyi irodát hozzak létre. Célom, hogy tapasztalataim segítségével a vevõket
és eladókat teljes körûen és biztonságosan kiszolgálhassam. Az ingatlanokat eladni szándékozó ügyfeleimnek segítek a hatékony értékesítésben. Az
ingatlant vásárolni szándékozó ügyfeleinknek minden kötelezettség nélkül,
díjmentesen segítek leendõ otthonuk megtalálásában.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag boldog új évet kívánok!
László Zsolt irodavezetõ

