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Mi újság a völgységi településeken?
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Klein Mihály polgármester Höfler József polgármester Lőrincz Andrea polgármester

Kisdorog
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Héri Lászlóné polgármester

– A szó szoros értelmében egy való-
di tarka hétvégére készülünk augusz-
tus 12-14. között – emelte ki Filóné
Ferencz Ibolya az errõl tartott sajtótá-
jékoztatón. – Városunk és a térség
legnagyobb közösségi, gasztrokul-
turális rendezvényének, illetve a
„Sommerfest”, vagyis a Tolna Megyei
Németek Napjának megrendezése
mellett, szintén ekkor ünnepeljük a
németországi Treuchtlingennel kötött
testvértelepülési együttmûködésünk
ötéves jubileumát – mondta Bonyhád
polgármestere.

(Folytatás a 3. oldalon)

Megemlékezés 
a kitelepítésekről

Ők kapták idén 
a Domokos-díjat

Augusztus havi
programok

Kezdődik az
állandó kiállítás
második üteme 
a Múzeumban

Keresztrejtvény,
Fesztiválok,
falunapok

2. oldal

2. oldal

6-7. oldal

10. oldal

12. oldal

Idén is remek programok tarkítják a völgységi
város legnagyobb szabadtéri rendezvényét
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Tóth Lászlóné Ilcsi, az egyes számú krónikus
belgyógyászati osztály ápolója, valamint Gûth
Józsefné Amál, a kettes számú krónikus bel-
gyógyászati osztály általános ápolója és asz-
szisztense vehette át idén a Domokos-díjat a
Bonyhádi Kórház és Rendelõintézet Semmel-
weis-napi ünnepségén, illetve dolgozói értekez-
letén. 

Mint azt dr. Barcza Zsolt fõigazgató elmondta, Do-
mokos Sándor minden évben felajánl a kórház két
egészségügyi szakdolgozójának 50-50 ezer forin-
tot. Az egyik személyt õ javasolja, a másikat pedig
a kórház vezetõsége.

Az értekezleten a kórház vezetõje beszámolt
nyertes pályázataikról is. Tavaly 12 millió forintot
nyertek vis maior pályázaton. Az összeget mûsze-
rekre eszközökre költötték. Egy másik pályázaton
megközelítõen 10-11 millió forintot nyert a kórház
saját költségbõl megvalósult beruházás utólagos fi-
nanszírozására. 

– Barátnõim révén és a biztos állás reményé-
ben jelentkeztem 1994-ben a Balassa János
Szakiskolába – emlékezett vissza Tóth Lászlóné
a pályaválasztására. Úgy gondolták, hogy ápoló-
nõkre mindig szükség lesz. 1997-ben általános
ápolói és asszisztensi képesítést, majd '99-ben
érettségit is szerzett. Tanulmányai közben is folya-
matosan dolgozott, a húsiparban, pizzériában,
koktélbárban és még diszkóban is. Miután átve-
hette érettségi bizonyítványát, a megyei kórház
kardiológiai osztályán kezdte el szakmai pályafu-
tását, de 2000-ben már Bonyhádra költözött há-

zassága miatt, majd két gyermeknek is életet
adott. Visszetérése után az akkor még aktív bel-
gyógyászati osztályon kezdett, amely 2011 óta
krónikus osztályként mûködik. Idõközben felnõtt-
, majd geriátriai szakápolói képesítést is szerzett.
Kiemelte, nem bánta meg döntését, nagyon sze-
reti a munkáját. Bonyhádon sajátos környezet-
ben dolgozhatnak, hiszen egy kisvárosról van szó,
ahol szûkebb a betegek köre, egy idõ után jól
megismerik egymást. A munkában a legnagyobb
támogatást tõlük kapják, az õ hálájuk, szeretetük
tartja a lelket az ápolókban. 

Gûth Józsefnémár gyermekkorában eldöntöt-
te, hogy ápolói pályára lép. Amikor anyukájával is
megosztotta terveit, õ azt mondta neki: gondolja
meg választását, mert ez nem csak szakma, ha-
nem hivatás is, amely egész embert kíván. Ezek
a szavak azóta is sokszor eszébe jutottak. Tanul-

mányait 1978-ban fejezte be, ekkor kezdett el dol-
gozni a bonyhádi kórház belgyógyászati osztá-
lyán. Elsõ fia születése után egy évig otthon volt,
aztán visszament dolgozni. 

Késõbb másfelé sodorta az élet. Néhány év ki-
térõ után 2002-ben térhetett vissza választott ápo-
lói hivatásához. A sebészeti osztályon kezdett el
dolgozni, ami mindig is az álma volt. Aztán a 2007-
es átalakítással megszûnt az osztály, és így került
a II. számú krónikus belgyógyászatra. Összesen
38 év munkaviszony van a háta mögött, és más-
fél év múlva nyugdíjba vonul. Ekkor is szeretné
folytatni házigondozói tevékenységét, amit most
fõállású munkája mellett gyakorol. Mint elmond-
ta, nem akarja teljesen elhagyni az egészségügy
területét. Örömmel megy be a munkahelyére, azt
csinálhatja amit szeret, segíthet, és nem utolsó
sorban egy kimagaslóan jó csapatban teheti ezt. 

Ünnepi szentmisével kezdõdött,
majd a Völgységi Múzeumnál tar-
tott megemlékezéssel folytatódott
pünkösd hétfõn a Felvidéki Ma-
gyarok Találkozója, amelyen a vá-
ros polgármestere, Filóné Fer-
encz Ibolya mondott szívhez szó-
ló beszédet. 

Részletek a beszédbõl:
… A zivataros XX. század történelmé-

nek – a felvidéki magyarság szempontjá-
ból tekintve - egyik fõszereplõje a II. világ-
háború alatt Londonban felállított Cseh-
szlovák emigráns kormány vezetõje, a ma-
gyar és a német kisebbség teljes kitelepí-
tését eltervezõ Eduard Benes – modta
Filóné Ferencz Ibolya. – Londoni rádió-
nyilatkozatában kijelentette, hogy elõ kell
készíteni németjeink és magyarjaink ügyé-
nek végérvényes megoldását, mert az új
köztársaság Csehszlovák nemzeti állam
lesz. Hogy mit értett végérvényes megol-
dás alatt, az hamarosan százezrek számá-
ra vált világossá. A nemzetállam megvaló-
sítását célzó Beneši-dekrétumokként elhí-
resült elnöki rendeletek sora lépett életbe.
Ezek a rendeletek az állampolgárságuktól
megfosztott magyaroktól és németektõl
elvették vagyonukat, elrendelték a munká-
ból való elbocsátásukat, beszüntették a
nyugdíjak, neveltetési és egészségügyi se-

gélyek folyósítását, a magyar nyelv haszná-
latát még a magánéletben is betiltották.
Tehát nemcsak emberi mivoltukban aláz-
ták meg a felvidéki magyarságot, de gya-
korlatilag lehetetlenné tették a mindenna-
pi életét.

Magyarország akkori kormánya ... a
nagyhatalmak nyomásának engedve ...
tárgyalni kényszerült a
lakosságcserérõl, végül
aláírta az egyezményt,
amelynek értelmében
1947 áprilisától 1948
decemberéig megköze-
lítõleg 90 ezer szlováki-
ai magyart telepítettek át
Magyarországra, ahon-
nan otthonaikba 72 ez-
er szlovák települt át
Csehszlovákiába…

„Sebek, melyek nem 
gyógyulnak be sohasem...”

Azoknak a Bonyhádra telepített családok-
nak sem, akik 1947 májusától 1948 tava-
száig folyamatosan érkeztek: elsõként
Szencrõl, majd Deákiból, Udvardról, Tar-
doskeddrõl, Alsószelibõl, Félrõl, Poz-
sonypüspökibõl, Szunyogdiból, Vá-
mosladányból, Újbarsról, mindösszesen
76 család 296 tagja. Közülük egy mely
számomra a legkedvesebb anyai nagy-

apám családja. Gon-
doljunk bele, hová
érkeztek õk?

Arra a Bonyhádra,
ahonnan már elhur-
colták az itt élõ svá-
bok jelentõs részét,

a holokauszt áldozatává vált zsidóságot.
Arra a Bonyhádra, ahol az erõs összetar-
tozás tudatukról ismert bukovinai székely-
ség is kényszerûségbõl talált új otthonra.
Gondoljuk végig, milyen nehézségekkel
néztek szembe a hétköznapokban, ugyan-
akkor a mindennapok törvényszerûsége
és a mindent túlélni akarás ereje arra ösz-
tönözte õket, hogy fölülemelkedjenek min-
denen, és együtt hozzanak létre új közös-
séget, családot, otthont. Számomra az
együttélés legszebb példája és bizonyíté-

ka a felvidéki és székely származású szü-
leim 53 évig tartó házassága. ” – mondta
végül a polgármester.

(Filóné Ferencz Ibolya beszédének
teljes szövege megtalálható:
http://www.bonyhad.hu/hirek/sebek-me-
lyek-nem-gyogyulnak-be-sohasem.html)

A program zárásaként megkoszorúz-
ták a jelenlévõk a múzeum falán lévõ em-
léktáblát. Ezután a Mûvelõdési Központ-
ban tartott ünnepi mûsorral folytatódott a
Bonyhádi Felvidékiek Egyesülete által
szervezett esemény, ahol Potápi Árpád
János, a Miniszterelnökség nemzetpoli-
tikáért felelõs államtitkára, a térség or-
szággyûlési képviselõje köszöntötte a
megjelenteket. Az ebédet követõen kötet-
len beszélgetéssel zárult az összetarto-
zást erõsítõ rendezvény.

„Emlékezésből él az ember, 
S múltból él az emlékezet”

Tóth Lászlóné és Gűth Józsefné érdemelte ki a Domokos-díjat

Tóth Lászlóné (balról) és Gűth Józsefné

Dr. Barcza Zsolt tarott

tájékoztatót a kórház

dolgozói érdetezletén
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– A szó szoros értelmében egy
valódi tarka hétvégére készülünk
augusztus 12-14. között, hiszen
városunk – és a térség – legna-
gyobb közösségi, gasztrokultu-
rális rendezvényének, illetve a
„Sommerfest”, vagyis a Tolna Me-
gyei Németek Napjának megren-
dezése mellett, szintén ekkor ün-
nepeljük a németországi Treucht-
lingennel kötött testvértelepülési
együttmûködésünk ötéves jubile-
umát – emelte ki Filóné Ferencz
Ibolya a témában tartott sajtótájé-
koztatón. Bonyhád polgármeste-
re részletezte, az „Európa a pol-
gárokért” pályázatnak köszönhe-
tõen a bajorországi barátaik mel-
lett a másik hét partnertelepülés-
rõl is hívtak delegációkat, hogy
valamennyien részesei lehesse-
nek a szerzõdés megerõsítésé-
nek, amely tovább gazdagítja az
amúgy is változatos hétvége kíná-
latát.

– Minden programelem össze-
állt, idén is azon voltunk, hogy va-
lamennyi korosztály megtalálhas-
sa a számára legmegfelelõbb ki-
kapcsolódási lehetõséget – vet-
te át a szót Juhász Józsa. Az ese-
ményt szervezõ Vörösmarty Mi-
hály Mûvelõdési Központ igazga-
tója hangsúlyozta, a város és a
mecénások támogatásának kö-
szönhetõen ezúttal is változatos
mûsort állíthattak össze, amely
során színpadra lép többek kö-
zött Janicsák Veca, Tóth Andi,
Kocsis Tibor, valamint Marót Viki
és a Nova Kultúr Zenekar. És ter-
mészetesen a fõzõcske, az utca-
bál, illetve a tûzijáték sem hiá-
nyozhat a rendezvényrõl, ahogy a
finom falatok sem – a fesztiválra
látogatók többféle ételt is meg-
kóstolhatnak a hétvége során. –
Például a Hagyományok Ízek Ré-
giók (HÍR) védjeggyel ellátott
Tarkamarha ínycsiklandozó hú-
sát a XX. Bonyhádi Állategész-

ségügyi és Állattenyésztési Ta-
nácskozás – Országos Agrárfó-
rum zárásaként pénteken, amely
minden évben nyitórendezvénye
a fesztiválnak – ezt már dr. Füller
Imre mondta. Az eseményt szer-
vezõ Magyartarka Tenyésztõk
Egyesületének ügyvezetõ igaz-
gatója megjegyezte, idén is ér-
demes lesz ellátogatni a fórumra,
hiszen a szakma képviselõi hasz-
nos információkkal, tanácsokkal
látják el a gazdákat.

– Évrõl évre megújul a fesztivál,
és mindig kínál valami pluszt, ami-
tõl emlékezetessé válhat az adott
program. 2016-ban meghirdet-
tük „A mi Tarkánk” címû szlogen-
és logópályázatot. Ennek lényege
a város legnagyobb közösségépí-
tõ rendezvényének, a Tarka Mar-
hafesztivál új arculatának megter-
vezése rövid, frappáns szlogen és
az ehhez, valamint a program jel-
legéhez, céljához igazodó logó
formájában – ismertette Vizin Ba-
lázs. A város kommunikációs
munkatársa jelezte, augusztus 8-
ig csatlakozhatnak az érdeklõdõk
a mintegy 100 ezer forint összdí-
jazású kreatív versenyhez, amely-
nek részletei – és a hétvége prog-
ramkínálata – a város honlapján
(www.bonyhad.hu), illetve face-
book oldalán (https://www.face-
book.com/bonyhadvarosoldala)
is elérhetõk.

– Két-három évente hívjuk élet-
re a „Sommerfestet”, azaz a Tol-
na Megyei Németek Napját,
amely idõközben – a Tarka Mar-
hafesztiválhoz hasonlóan – or-
szágos, sõt, nemzetközi ismert-
ségre is szert tett – mondta
Köhlerné Koch Ilona. A szervezõ
Bonyhádi Német Önkormányzat
elnöke ügy fogalmazott, vala-
mennyi érdeklõdõt szeretettel
várnak augusztus 14-én, progra-
mokban és jó kedvben vasárnap
sem lesz hiány!

Idén is remek programok tarkítják
a völgységi város legnagyobb 

szabadtéri rendezvényét

Képek a tavalyi Tarka Marhafesztiválról



A Dõryek uralkodtak egykor
ezen a vidéken, a 17-19. század-
ban, kastélyuk Kisdorogon ma
is áll. Bár talán túlzásnak tûnhet
kastélynak nevezni a kétszintes,
200 négyzetméteres kúriát. A
Dõry bárók egykori lakhelye ma
siralmas állapotban van. Inkább
lehet romhalmaznak nevezni,
mint kastélynak. Szomorú ez,
mert azért ezek a falak mégis-
csak Kisdorog, sõt, a megye, az
ország történelmének részei és
tanúi. Ma egyik tulajdonostól,
befektetõtõl sodródik a mási-
kig, adják-veszik, de láthatóan
senki nem törõdik vele, hogy
lassan az enyészeté lesz.

– A falu szégyene! – mondta Klein Mi-
hály polgármester. -  Mi nagyon sze-
retnénk, ha a Dõry kastély a falu tulaj-
donába kerülhetne. A jelenlegi tulajdo-
nos ma is hirdeti 15 millióért, de ez
nyilván irreális ár. Az önkormányzat tett
egy hárommilliós ajánlatot, ennél töb-
bet nem bír el a falu költségvetése. És
persze ez az összeg eltörpül amellett,
amennyibe kerülne rendbe tenni az
épületet. Mi azonban úgy gondoljuk,
hogy ha a falué lenne ez a mûemlék
jellegû épület, akkor egyrészt gondját
viselnénk, másrészt meg csak lenne
elõbb-utóbb valami örökségvédelmi
pályázat, amibõl elkezdhetnénk a fel-
újítást. Egyébként sok érdekességet
rejthet az az épület, úgy tudom titkos
rejtekajtók voltak benne, hatalmas
pincék, menekülõjáratok vannak a
föld alatt. A kastélypark is gyönyörû
lehetett, bár most felverte az ember-
nyi magas gaz. A szomszédos mûve-
lõdési ház parkjával egybenyithatnánk
, így egy nagyon szép kulturált terüle-
tet kaphatnánk. Szóval jó lenne.

– Nincsenek Dõry-leszármazot-
tak?

– Amerikában élnek. Nemrég ha-
zahoztak egy halottat, aki itt akart
megpihenni a családi kriptában. A
templom bejárata alatti sírboltban úgy
tudom, több mint húsz halott nyug-
szik.

– A pályázatokra visszatérve, mi-
lyen terveik vannak?

– Az orvosi rendelõ felújítására ad-
tunk be 27 milliós költségvetéssel pá-
lyázatot. Az épület 1930-ban épült, le-
romlott az állapota, beázik, szóval rá-
férne egy alapos felújítás. Nincs orvo-
sunk, de így esélyünk sincs, hogy
ilyen körülmények közé idejöjjön egy
doktor. Az óvodánk szintén igen régi
épület, egykor a Dõry családé volt.
Felújítás, energetikai korszerûsítés,
nyílászárók cseréje, napkollektorok –
ezekre próbálunk pályázati pénzt sze-
rezni, de ugyanezek vonatkoznak a

polgármesteri hivatal épületére is, er-
re is adtunk be pályázatot. Az a nagy
probléma ezekkel a pályázatokkal,
hogy egy ilyen szegény kitelepülés-
nek nagyon drága ezeknek az elõké-
szítése, és ha nem nyer a pályázat, ak-
kor ez kidobott pénz. Nem kis össze-
gekrõl van szó, az orvosi rendelõ ter-
vezése például félmillióba került. A pá-
lyázatírót is ki kell fizetni, a rengeteg
papírmunka is pénzbe kerül. Elõfor-
dul, hogy azért nem tudunk pályázni
valamire, mert nincs pénzünk ezekre
a költségekre. Szóval szerintem erre
jó lenne valamilyen kormányzati meg-
oldást találni, központi tervezõirodát
fenntartani ilyen célra, vagy valami ha-
sonlót. Úgy hírlik, a konszolidáció má-
sodik köre hamarosan esedékes lesz,
mi is pályázunk tízmillió forintra, en-
nek is lenne helye, például a belterü-
leti utakra, járdákra költhetnénk, rájuk
férne.

–Vállalkozások, munkahelyek?
– Vannak gazdálkodók, fõleg gyü-

mölcstermesztéssel foglalkoznak,
köztük olyan is, amelyik saját hûtõház-
zal rendelkezik és 8-10 embernek ad
munkát. Egy befektetõ most vásárolt
területeket, ha jól tudom, szõlõt akar
termeszteni, feldolgozni, bort készíte-
ni, és talán néhány ember ott is talál
munkát. A Metalbau Kft. egykor virág-
zó cég volt jó fizetésekkel, ma csak 8-
10 ember dolgozik itt. Szóval nem ró-
zsás a helyzet. Nemrég még 1100 fö-
lött voltunk, ma 700-an élünk itt.
Öregszik a falu, a fiatalok elmennek ta-
nulni és nem jönnek vissza.

– Tartanak falunapot?
– Falunapot nem, de valami olyas-

mit igen. Nálunk hagyomány, hogy az
augusztus 10-i Lõrinc naphoz legkö-
zelebbi vasárnapon tartjuk a búcsút a
sporttelepen, ez most 7-én volt. Nagy
búcsú szokott lenni minden évben,
vásárral, körhintákkal, ehhez csatla-
koznak különbözõ rendezvények, be-
szállnak a civil szervezetek, a Kis-

dorogért Egyesület, a székely és a né-
met énekkar, a nyugdíjasok. Kétna-
pos ez az esemény, kulturális és gyer-
mekprogramokkal, diszkóval, bállal.
Ezen kívül az idõsek napját szoktuk
megtartani, az önkormányzat aján-
dékcsomagot és mûsort ad az idõ-
seknek.

– Sport?
– A megye II-ben játszik a focicsa-

patunk. Fontos a foci mint sport és
mint szórakozás is nekünk. Én a jelen-
leginél jobban ösztönözném, többet
áldoznék erre. A sport tartást ad, jóté-
konyan alakítja a személyiséget, na-
gyon hasznos, különösen egy kistele-
pülésen. Szóval sokkal jobb, ha a fia-
talok focizni járnak, a kocsma helyett.
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Kisdorog jó gazdája lenne a Dőry kastélynakKisdorog jó gazdája lenne a Dőry kastélynak

Pató-kupa
Dolgozott Kisdorogon egy or-
vos, dr. Pató József úgy 6-7
évig. Az emberek nagyon sze-
rették, de végül elment innét –
mesélte Klein Mihály. – Imád-
ta a focit, és évekkel késõbb
egyszer visszalátogatott a falu-
ba egy meccsre, s aztán rend-
szeresen jött szurkolni a régi
barátokhoz. Végül a sportkö-
rünk szponzora lett, sokat kö-
szönhetünk neki. Egyszer egy
meccs után vonultak a vendég-
lõ felé az utcán, amikor össze-
esett és meghalt. Az õ emlékére
rendezzük meg most már 4-5
éve a Pató József emléktornát.

A nemrégiben 

felújított művelődési

ház és könyvtár

A nevezetes, de

romló állapotú 

Dőry-kastély

Igen szép, hangula-

tos színfoltja Kis-

dorognak a felújított

paplak és környéke
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Egyre többen telepítenek
kajszit, a környékbeli gaz-
dák szövetkezetet hoztak lét-
re a gyümölcs feldolgozásá-
ra, értékesítésére. Ma már
nagyobb kapacitásra lenne
szükségük, a fejlesztéshez
több mint félmilliárd forint-
ra pályáznak.

– Az uniós ciklusváltás miatt egy ideig
nem voltak, de most azért már vannak
komoly gazdaságfejlesztési pályázatok
– mondja Höfler József, Kisvejke pol-
gármestere, aki láthatóan nagy remé-
nyeket fûz az új pályázati lehetõségek-
hez.

– Munkahely, munkahely, munka-
hely…, ez a legfontosabb egy kistele-
pülésen, minden polgármester ezen
töri a fejét – folytatja. – Nálunk elég jól
bejött a kajszi, azt lehet mondani, hír-
nevet szerzett Kisvejkének. És persze
megélhetést, munkahelyeket is jelent
sokaknak. Egyre többen telepítenek
újabb ültetvényeket a környéken, ami
sok alkalmi munkát ad a szezonban a
lakosságnak. Éppen most van a mun-
ka dandárja, július végéig le is megy a
nagyja a baracknak. Ilyenkor napi há-
rom-négy kamion is megfordul, sok or-
szágba viszik a kajszit. Az öt hûtõkam-
rában egyenként 3-4 kamion-
nyi barack fér el, itt 2 fokra hû-
tik le a gyümölcsöt, mielõtt el-
szállítják Németországba,
Ausztriába, Csehországba,
Svájcba, vagy más országok-
ba. De egyre inkább szûk ke-
resztmetszetet jelent az osztá-
lyozás, csomagolás és a hûtõ-
kapacitás a Danubia-Frucht
Szövetkezet telephelyén, ezért
egy körülbelül 550 millió forin-
tos pályázatot adtunk be ezek
bõvítésére, fejlesztésére. Ez a
legnagyobb tervünk pillanatnyi-
lag.

Látszott, hogy a kajszis
csúcsidõszakban vagyunk,
mert szinte folyamatosan hív-
ták telefonon a polgármestert,
beszélgetésünk is elég rövidre
sikerült, el kellett mennie vala-
milyen fontos ügyben. Azt azért
elmondta, hogy természetesen
õk is mindenre pályáznak, ami-
re csak lehet. Volt egy vis maior
pályázatuk, egy pincebeszaka-
dásra 6,3 millió forintot kaptak.

A Petõfi utcát elég hosszú idõre le kel-
lett zárni emiatt, de a kivitelezés már be-
fejezõdött, most lesz a mûszaki átadás.
Óvodafelújításra is pályáztak – Bony-
háddal közösen -, ha nyernek, akkor
20-25 millió forintért egy elég komoly
felújításon eshet át a 20-22 gyermeket
ellátó óvoda.

Mint szinte minden völgységi telepü-
lésen, itt is gond a vízelvezetõ árkok ál-
lapota. – Egy igazi, végleges megoldás
százmillió fölötti összegbe kerülne sze-
rintem – mondta a polgármester. – A
legszükségesebb munkákra 25-30
millió forintnak is nagyon örülnénk. Re-
méljük, lesz ilyen pályázat.

A temetõben a ravatalo-
zónál vizesblokkot kellene
csinálni, és kerítésre is szük-
ség lenne. A játszótérre is
ráférne egy komolyabb fel-
újítás. Utak, járdák felújítá-
sára volt egy belügyminisz-
tériumi pályázat, ezt augusz-
tus 5-ig bírálják el. Ha nyer-
nek, három utca kerülhet
sorra. Szóval terv és kíván-
ság lenne bõven, minden a
pályázatokon múlik.

A hitel nélkül gazdálkodó
önkormányzatok már kap-
tak egyszer úgynevezett
konszolidációt, Kisvejke 6,5
millió forintot. Ezt a pénzt sa-
ját költségvetésbõl még 8
millióval megtoldották, és
felújították, bõvítették az or-
vosi rendelõt, ezt idén janu-
ártól már birtokba vehették,
használhatják a község la-
kói. Úgy tudni, a konszoli-
dáció második köre hama-
rosan esedékes lesz,
ugyanekkora összeggel.

Ezt a pénzt - attól függõen, hogy mire
nem nyernek pályázati támogatást –
utakra, járdákra vagy az árkok rendbe-
tételére költik majd.

A munkanélküliség Höfler József vé-
leménye szerint 15-20 százalékra tehe-
tõ a 440 lelkes faluban. Elég sokan
gazdálkodnak, foglalkoznak barackkal,
almával, növénytermesztéssel, még
többen alkalmi munkákból, gyûjtöge-
tésbõl tartják fenn magukat és a csa-
ládjukat. Bonyhádon, Nagymányokon
most hirdetik ugyan az ipari üzemek a
munkahelyeket, de tudomása szerint
nem sokan járnak el dolgozni a faluból.

Júliusban van az érési szezon, ilyenkor sok a munka Kisvejkén

Kajszifesztivál
Nem marad el a Kisvejkei Kaj-
szis Fesztivál, idén július 30-án
tervezik megtartani. Már délelõtt
elkezdik fõzni a versenyzõ csa-
patok a kajszilekvárt, amit aztán
majd délután értékel a zsûri,
eredményhirdetés 17 órakor
lesz. A gyerekek egész nap szó-
rakozhatnak, lesz légvár, habpar-
ti, trambulin, gokart, tricikli és
más érdekes járgányok kipróbá-
lása a hûtõház udvarán. Délután
helybeli és környékbeli énekkar-
ok, tánccsoportok lépnek szín-
padra, este 6-tól magyarnóta
összeállítás szól, majd természe-
tesen bállal zárul a nap.

Hatvanöt gazda a tulajdonosa a Völgység Kincse Gyümölcs-
feldolgozó Szociális Szövetkezetnek. A kisvejkei telephe-
lyen gyümölcsleveket gyártanak, csomagolnak, bérgyár-
tást is vállalnak. Sokféle  terméküket saját boltjukban is áru-
sítják a helyszínen, illetve a környéken elõállított, megter-
melt  kézmûves, házi jellegû termékeket is értékesítenek.

Óbert Georgina árusítja a szövetkezet üzletében 

a helyi termékeket
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Lengyel nevének említésekor
két dolog jut eszébe mindenki-
nek: az Apponyiak kastélya, illet-
ve a benne mûködõ mezõgaz-
dasági szakképzõ iskola és az
Annafürdõi Turisztikai és Ter-
mészetismereti Központ. Pedig,
azon kívül, hogy itt vannak,
egyiknek sincs sok köze a falu-
hoz – világosított fel Lõrincz
Andrea polgármester. A szak-
képzõ iskola minisztériumi fenn-
tartású intézmény, Annafürdõ
pedig a Gyulaj Zrt.-hez tartozik.
Munkát is egyre kevesebb len-
gyeli lakosnak adnak.

– Örömhír viszont, hogy januárban át-
adtuk a felújított orvosi rendelõnket, ez
a legjelentõsebb beruházásunk az
utóbbi idõben – mondta Lõrincz And-
rea. – A pályázaton 100 százalékos
támogatottsággal 19 millió forintot
nyertünk tavaly. Néhány hiánypótlás
és az elszámolások még folyamatban
vannak. A szép orvosi rendelõhöz par-
kolót is szeretnénk kialakítani, ez nem
fért bele a felújítás költségvetésébe.
Úgy hírlik, hogy a hitel nélkül gazdálko-
dó önkormányzatok ismét kapnak kon-
szolidációs pénzt, ez Lengyel eseté-
ben 10 millió forint lenne. Ebbõl sze-
retnénk ezt a parkolót megvalósítani, il-
letve a vízelvezetõ árkok rendbe téte-
lére is kellene költenünk. Persze a kon-
szolidációról a döntés csak õszre vár-
ható, így a kivitelezés már átcsúszik a
következõ évre. A Závod-Tevel-
Lengyel társulásban mûködõ óvodánk
nyílászárócseréjére is pályázunk.
Egyébként 24 gyerekkel ez nullszaldó-
san mûködik, ami annak is köszönhe-

tõ, hogy német nemzetiségi óvoda, és
így kicsivel nagyobb a fejkvóta.

Helyi munkalehetõségek tekinteté-
ben Lengyel sem áll túl jól, ahogy ezt
szinte minden völgységi kistelepülés-
re elmondhatjuk. A szakképzõ iskolá-
ban dolgozik néhány helybéli peda-
gógus és fizikai munkás, Annafürdõn
csak pár közmunkás. Van egy Völgy-
ségvin nevû fõvárosi cég, amely az it-
teni területein szõlõtermesztéssel fog-
lalkozik, õk 5-6 állandó embert és
idõnként alkalmi munkásokat is foglal-
koztatnak. A faluban 6-7 család foglal-
kozik komolyabb méretben kajszi- és
almatermesztéssel, az érési szezon-
ban ez is sok munkáskezet igényel.
Léüzem is mûködik a gyümölcster-
mesztésre alapozva, illetve saját gyü-
mölcs is odavihetõ, akár meg is várha-
tó a préselés, és elvihetõ a friss gyü-
mölcslé.

Iskolája már nincs Lengyelnek, illet-
ve az épület megvan, de ma már a
gyerekek a környezõ általános iskolák
valamelyikében tanulhatnak, így
Aparhantra, Bikalra, Egyházaskozár-
ra, és Tevelre járnak a lengyeli diákok.
A 80-as években épült  iskolaépületet
nyári táborok helyszínéül használják,
és múzeum is mûködik benne. A
Völgységi Önkormányzatok Társulása
kulturális pályázatának köszönhetõen
rendeznek itt nyaranta kézmûves tá-
bort.

Lesz idén is falunap, mégpedig
szeptember elsõ szombatján, azaz 3-
án. A fõzõversenyre rendszerint 12-
14 csapat szokott nevezni, helyiek és
vidékiek vegyesen. A gyerekeknek
lesz ugrálóvár, lufihajtogatás, arcfes-
tés, délután hagyományõrzõ csopor-

tok lépnek színpadra, a Kaposvári
Rockszínház ad mûsort, illetve sztár-
fellépõ is lesz, de még titok, hogy ki az,
a nap pedig természetesen bállal zá-

rul. Õsszel az idõsek napját is hagyo-
mányosan megünneplik, egy finom
ebéddel és mûsorral kedveskednek
Lengyel szépkorú lakóinak.

Teri óvó néni és az ő múzeuma

– Küldetésemnek érzem, hogy ezeket a tárgyakat, emlékeket összegyûjt-
sem, megõrizzem, közkinccsé tegyem – mondta Fábián Andrásné gyé-
mántdiplomás nyugalmazott vezetõ óvónõ –, mert látom, hogy az embe-
rekben él még a népi kultúra iránti tisztelet és igény.
Teri óvónéni megmutatta a most már a volt általános iskola épületében
megtekinthetõ óvodamúzeumot és néprajzi kiállítást, s közben mesélt en-
nek történetérõl. Õ 1955-ben került Lengyelre, attól kezdve gyûjtötte a ré-
gi tárgyakat, viseleteket. Elõször az óvoda százéves évfordulójára rendez-
tek kiállítást ‘88-ban, az óvodamúzeumot pedig 1995-ben nyitották meg.
Apponyi Sándor gróf jóvoltából a megyében itt nyílt meg faluhelyen az el-
sõ óvoda, és sok korabeli berendezési tárgy, játék maradt fenn.
Az általános iskolát 2007-ben szüntették meg, azután költözött ide az
óvodamúzeum és a székely-német néprajzi anyag, amelyek több volt tan-
termet foglalnak el. Épp a napokban nyitottak meg egy új népmûvészeti
kiállítótermet a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával és egyéni ado-
mányok jóvoltából. Hétfõnként 9-tõl 12 óráig tart nyitva a múzeum, de
elõzetes telefonos bejelentkezés után bármelyik napon 9 és 12 óra között
megtekinthetõ. Teri néni ezúton is köszöni az önkormányzat állandó se-
gítségét, hogy a mûködés feltételeit biztosítják, és nagy köszönet jár az
önkéntes segítõknek, adományozóknak is, akik ezeket a tárgyakat a tör-
ténelem viharaiban megõrizték az utókornak. Adományokat továbbra is
szívesen fogadnak a múzeum fenntartásához a 71800020-12301205
számlaszámra.

Fábián Andrásné a napokban meg-

nyitott új kiállítóterem tárlói előtt

Kuriózum a lengyeli óvodamúzeum

Nyáron is teljes létszám-

mal működik az óvoda,

leállást sem terveznek,

mert sokan barackoznak,

és ilyenkor van munka

bőven a legtöbb család-

nál – mondta Nagy Tibor

Lászlóné vezető óvónő
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Szinte minden településen van
valami, ami egyedi, ami külön-
leges, amit csak ott találunk
meg. Tevel egyik kincse az ar-
tézi víz, amibõl hasznot is re-
mél az önkormányzat.

Olyan jó ez a víz, és olyan jó a híre,
hogy a környékrõl, de még Szek-
szárdról is jönnek a kutunkhoz vízért
– mondja Héri Lászlóné, Tevel polgár-
mestere. – Ez tényleg egy fantaszti-
kus dolog, hogy 1902-ben fúrtak itt
egy 48 méteres kutat, és a víz, mivel
túlnyomás van lent, azóta folyik a kút-
ból. Érdekesség, hogy nem acélcsö-
ves, hanem tölgyfabetétes a lyuk, a víz
pedig állandóan 14 fokos, alacsony
ásványianyag-tartalmú és kiváló ízû.
Azt gondoltuk, hogy ezt a vizet érde-
mes lenne palackozni, akár
szénsavval dúsítás vagy manap-
ság divatos ízesítések is szóba
jöhetnek. Ezért fúrattunk egy új,
60 méteres kutat, amelybõl per-
cenkét 360 liter finom ivóvíz tör
a felszínre. A nagy tervünk tehát
az, hogy pályázati pénzbõl létesí-
tenénk itt egy palackozó üzemet,
amely egyrészt néhány ember-
nek munkát adna, másrészt hoz-
na egy kis plusz bevételt az ön-
kormányzatnak, amire bizony
nagy szükségünk lenne.

– Ez még csak terv – folytatta
a polgármester –, de van, amire
máris büszkék lehetünk. Egy na-
gyon komoly beruházáson va-
gyunk túl, elkészült az orvosi és
a fogorvosi rendelõknek helyet
adó két impozáns épület teljes
felújítása. A 60 milliós értékû
munka eredményét márciusban
vehette birtokba a lakosság. Az
utca, ahol a két szép épület áll, vi-
szont igen rossz állapotban volt,
ezért saját erõbõl az utat és a jár-
dát is újjá varázsoltuk májusban.
Így lett teljes a beruházás és az
örömünk.

– Természetesen, ahogy a
többi település, úgy mi is min-
denre pályázunk, amire csak le-
het. Adtunk be a mûvelõdési ház te-
tõ- és külsõ homlokzati felújítására,
nyílászárócserére pályázatot. Az óvo-
da és iskola konyhájára is nagyon rá-
férne a korszerûsítés. A helyi igénye-
ken kívül a závodi óvodát és szociális
étkeztetést is ellátja ez a konyha, és
utoljára 1980-ban volt felújítva. Ki kel-
lene cserélni a víz-fûtés rendszere-
ket, burkolatokat és a konyhafelsze-
relést, erre is adtunk be pályázatot. A
polgármesteri hivatal épülete vizese-
dik, mállik a vakolat, korszerûsíteni
kellene a fûtésrendszert – erre is pá-
lyázunk. A belterületi utak, járdák és

a csapadékvíz-elvezetõ rendszerek,
árkok felújítása kívánná a legnagyobb
forrást, és mindegyikre kellene költe-
ni. Szóval lenne helye a pénznek. Pá-
lyázunk és reménykedünk – tette
hozzá Héri Lászlóné.

A munkanélküliség nem túl nagy a
faluban, a legnagyobb munkaadó
helyben a Teveli Zrt., itt 40-50 ember
dolgozik. Növénytermesztéssel fog-
lalkoznak, és nagy állattartó telepük
van több mint 400 magyar tarka te-
hénnel. Ismert a Teveli téglagyár is,
de ez csak idõszakosan mûködik, na-
gyon megcsappant a kereslet a kis-

méretû téglára. Az ott dolgo-
zóknak azért biztosított a
munkájuk, építõipari kivitele-
zést is vállalnak. Persze több
kisebb vállalkozás is mûködik
a településen, és jelenleg 15
közmunkás is dolgozik a köz-
területek, a temetõ, az intéz-
mények környezetének gon-
dozásán. A nagyon rossz ál-
lapotban lévõ járdák felújítá-
sán is dolgoznak, így az ön-
kormányzatnak csak az anya-
got kell megvenni hozzá.

– Nagyon aktív civil szer-
vezeteink vannak, ezért is
fontos lenne a mûvelõdési
ház felújítása – folytatta a pol-
gármester. – Több mint száz-
fõs nyugdíjas egyesület mû-
ködik, szép programokat
szerveznek a szépkorúak-
nak. Sváb és székely hagyo-
mányõrzõ kórusok teszik
szebbé az ünnepeinket a
mûsoraikkal. A német kórus
nemrégiben arany minõsítést
szerzett Sombereken. A
Székely kör tavaly avathatott

egy Székelyházat, az utcafronton
gyönyörû, faragott kapuval. A Teveli
Fiatalok Egyesülete is sok programot
szervez Asztalos Zoltán elnök vezeté-
sével, aki egyébként önkormányzati
képviselõ is. Õk is sokat pályáznak,
székely és sváb hagyományõrzõ
tánccsoportot mûködtetnek, és jó
dolog, hogy a szülõk a gyermekeiket
is beviszik, így többgenerációs, ve-
gyes tánccsoportként mûködnek. A
Bukovinai Székelyek Országos Szö-
vetsége évrõl évre itt rendezi népraj-
zi táborát, ez épp most zajlott. Szóval,
mondhatom aktív és nívós munka fo-

lyik a civil szervezeteinknél. És akkor
még nem is beszéltem a fociról. Ez
mindig is nagyon népszerû és fontos
volt az itt élõknek, és a megyebaj-
nokságban rendre elõkelõ helyen
szokott végezni a csapatunk. Végül
még hadd dicsekedjem el azzal, hogy
az utánpótlás terén is sikeresek a fo-
cistáink, hiszen júniusban a teveli is-
kola csapata nyerte el a kis iskolák or-
szágos kupáját. Köszönet érte Simon
József felkészítõ tanárnak – aki
egyébként maga is aktív focista, a fel-
nõtt csapat kapitánya –, és persze a
szülõknek is, akik biztosították a gye-
rekek számára a szükséges feltétele-
ket – mondta végül Héri Lászlóné.

Teveli Galuska Fesztivál
augusztus 27-én

Tizenegyedszer rendezik meg
idén a Galuska Fesztivált Teve-
len. Sokak számára talán meg-
tévesztõ lehet ez az elnevezés,
de itt és most tisztázzuk: a galus-
ka ebben az esetben töltöttká-
poszta-gombócot jelent.  Sza-
badtéri szentmisével kezdõdik
a program, lesz kiállításmegny-
itó, gyermekprogramok, s köz-
ben már fõzik a töltött káposz-
tát, méghozzá több ezer darab
készül ilyenkor. Ebéd után
kultúrprogram következik, a he-
lyi együttesek, kórusok mellett a
környékbeli településekrõl is ér-
keznek fellépõk. Közben vér-
adás is lesz, a jutalom természe-
tesen galuska. A sztárfellépõ ez-
úttal Pál Tamás lesz, koncertje
után pedig természetesen bál
zárja a napot.

TTeevveell  kkiinnccssee  aa  kkiivváállóó  aarrttéézzii  iivvóóvvíízz
Sokaknak furcsa lehet, de a Galuska Fesztiválon töltött káposztát fõznek

Amire a polgármester

most a legbüszkébb:

kiváló minőségű úton

és járdán közelíthet-

jük meg az egymás

mellett álló felújított

orvosi és fogorvosi

rendelőt

Héri Lászlóné a falu egyik nevezetességével, az

artézi kúttal. 1902 óta folyik a finom ivóvíz eb-

ből a kútból. A kútfej természetesen nem olyan

régi, ezt a közelmúltban adományozta egy né-

met úr a falunak
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Június elején nyílt meg „Ház
és ember a Völgységben” cím-
mel a Völgységi Múzeum új ál-
landó kiállításának elsõ üte-
me. De máris itt a folytatás:
Bonyhád Város Önkormányza-
ta újra pályázott, a kedvezõ
elbírálás után és a város plusz
támogatásával kezdõdhet a
második ütem megvalósítása.

Még 2015-ben a múzeum igazgató-
ja, dr. Szõts Zoltán „Ház és Ember a
Völgységben a középkortól napjain-
kig” címmel egy új állandó kiállítás lét-
rehozására tett javaslatot, és elkészí-
tette a kiállítás szakmai forgatókönyv-
ét, látványtervét és a kiállítás-vezetõ
kéziratát. Az állandó kiállítás költségve-
tésének becsült értéke 35 millió
forint volt. A város pályázott és
nyert, a tervet akkor 12 millió fo-
rinttal támogatta az emberi erõ-
források minisztériumának Ku-
binyi Ágoston programja, amit az
önkormányzat 10 százalékkal
egészített ki, így készülhetett el
az elsõ ütem idén nyár elejére. A
történetnek azonban itt nincs vé-
ge, hiszen a Kubinyi Ágoston
program keretében újabb 14 mil-
lió forintot nyert a folytatásra a
város, amit az önkormányzat
most is 10 százalékkal megtold,
azaz így összesen 15,4 millió fo-
rintból készülhet el az állandó kiállítás
második üteme. Ennek részleteirõl dr.
Szõts Zoltánt kérdeztük.

– Mikor kezdõdik a munka, és mikor
nézhetjük meg az újdonságokat?

– Most is ugyanúgy egy év áll ren-
delkezésünkre a megvalósításra, mint
az elsõ ütemnél, azaz 2017. július 30-
ig kell ennek elkészülnie – mondta a
múzeum igazgatója. – Elsõ a tervezés
idõszaka, ez a nyáron lezajlik. Október-
november táján következhet a kibon-
tás, a jelenlegi termek mûszaki, építé-
szeti átalakítása, tavasztól pedig már a
terveknek megfelelõ berendezés, a
tárlók, technikai eszközök felszerelé-
se. Ez utóbbi azért fontos, mert az in-
teraktivitás ma már egy múzeumban is
elengedhetetlen, számítógépek, érin-
tõképernyõs monitorok, interaktív táb-
la adnak plusz információkat, és teszik
érdekesebbé, vonzóbbá a fiatal gene-
ráció számára is a kiállítást.

– Milyen konkrét újdonságokra
számíthat a látogató?

– A földszinten a jelenlegi Perczel
szalon átalakul, helyette itt az Apponyi
család szalonját rendezzük be – folytat-
ta dr. Szõts  Zoltán. – Ehhez van egy
szép biedermeier garnitúránk. Ennek
a kiállításrésznek a központi alakja a

nagy bibliofil és mecénás Apponyi Sán-
dor lesz, az õ életét és munkásságát
mutatjuk be itt. Ehhez kapcsolódik,
hogy az Apponyi uradalmak szõlõmû-
velését-borászatát bemutató szoba
anyaga kiegészül a lengyeli, hõgyészi,
apáti uradalmak egyéb tevékenysége-
inek bemutatásával. Az emeleten két tér
vár kibontásra, a jelenlegi székely és
német szoba. A székely szoba helyén
egy felvidéki enteriõrt képzeltünk el Tri-
anontól a Párizsi békéig terjedõ idõ-
szakból, úgy berendezve, hogy az ki-
fejezze Trianon hatásait, a ki- és bete-
lepítések történetét, dokumentumait,
hangulatát. A másik szoba négy témát
ölelne fel. Lesz egy székely gerendaház
makett és hozzá viseletek, és egy jel-

legzetes német fachwerk ház makett,
német viseletekkel kiegészítve. A te-
rem két sarkában egy-egy mini techni-
katörténeti kiállítást képzeltünk el. Az
egyik a zenelejátszó eszközök fejlõdé-
sét, a másik pedig a fényképezõgépek
egy-egy érdekes példányát mutatja ma-
jd be. Ez a 7-es szoba szándékaink
szerint egy mobil terem lenne. Ez azt je-
lenti, hogy az itt elhelyezett tárlókat, ki-
állítási tárgyakat egyszerûen kigurítjuk
a helyiségbõl, amikor egy-egy idõsza-
ki kiállításnak kell hely, s ha annak vé-
ge, akkor pillanatok alatt vissza tudjuk
rendezni az állandó kiállítást.

Fontos még, hogy az emeleti, zo-
máncgyárat-bányászatot bemutató
termet bõvítjük, és egy nagyobb óvo-

dás-alsótagozatos foglalkoztató teret
alakítunk ki. A mellette lévõ, most idõ-
szaki kiállító tér múzeumpedagógiai
foglalkoztatónak ad helyet.

– Lesz-e változás a mûködésben,
nyitva tartásban, illetve milyen
nyári programokat terveznek?

– A nyitva tartás nem változik. Egy
idõszaki kiállítás megnyitását tervez-
zük, amely az augusztus 14-én sorra
kerülõ Sommerfest egyik rendezvé-
nye, ez pedig Bögnerné Antus Erzsé-
bet és Lohn Annamária „Gyöngyva-
rázs” címû tárlata lesz. Ezen kívül a
szokásos múzeumi táborunkat is
megtartjuk augusztus 1-5 között. Még
van hely, várjuk a jelentkezõket.

VVööllggyyssééggii  MMúúzzeeuumm::  jjöönn  aa  mmáássooddiikk  üütteemm
A város 14 millió forintot nyert az új állandó kiállítás fejlesztésére

Az első ütem megnyitóján

Interaktív tábla is segíti a tárlatlátogatókat

Sebestyén István székely mesemondó az udvarban tartott előadást
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Egész nnapos ffelnõtt bbelépõ 990 FFt
Egész nnapos nnyugdíjas, 
diák bbelépõ 800 FFt
Délutános ffelnõtt bbelépõ 800 FFt
Délutános nnyugdíjas, 
diák bbelépõ 6600 FFt
belépõ 00-66 ééves kkorig 2200 FFt
6 nnapos ffelnõtt bbérlet 5.000 FFt
6 nnapos nnyugdíjas, 
diák bbérlet 44.000 FFt

Kedvezményes bbelépõk
hétfõtõl ppéntekig:
Csoportos bbelépõ 115 
fõ ffelett 
felnõtt rrészére: 7700 FFt/fõ/nap

Csoportos bbelépõ 115 
fõtõl nnyugdíjas/diák
részére: 5500 FFt/fõ/nap

Úszójegy ((18 óórától) 5500 FFt

ÉLMÉNYMEDENCE

ÜLÕMEDENCE

GYERMEKPANCSOLÓ

SPORT ÉS JÁTÉKOK

A BBonyhádi TTermálfürdõ 22016. éévi bbelépõjegy áárai:

A megváltott belépõjegyek napi egyszeri belépésre jogosítanak! Délutános jegy na-
ponta 15.00 órától, úszójegy 18.00 órától váltható! Nyugdíjas jegy: nyugdíjas igazol-
vánnyal rendelkezõknek. Diákjegy: érvényes diákigazolvánnyal rendelkezõknek.
NYITVA naponta 99.00 –– 220.00 óóráig, hhétköznaponként 66.00 –– 99.00 kközött úúszás,

szombatonként 220.00 –– 224.00 ééjszakai ffürdõ

FÜRDÕÉLMÉNY KKEDVEZÕ
ÁRAKON
FÜRDÕÉLMÉNY KKEDVEZÕ
ÁRAKON

Az aktuális információkat keresse facebook-
oldalunkon: facebook.com/bonyhaditermalfurdo

Telefon: 220/409-66361
furdo@bonycom.hu, 

bonyhadifurdo.hu

FÉ
NYS

ZÍN
HÁZ

LÉ
ZE

RS
HOW

TájékoztatásTájékoztatás

2016.
augusztus

26., péntek



12

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.

Júniusi rejtvényünk megfejtése:
„Megvan a jelzés nemsokára 

a sörözõhöz érünk.”
A képen a nyertes, Hamvas Erika bonyhádi lakos
(a kép jobb oldalán, gyermekei mellett) veszi át a
nyereményt Guzorán Melinda tulajdonostól az
EM-SZIGNETTA KFT. Papír-írószer boltban

Bonyhádon, a Szabadság tér 12. sz. alatt.

Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését
2016. augusztus 31-ig

 levelezõlapon kérjük postára adni.
Levélcím: Völgységi Önkormányzatok 

Társulása 7151 Bonyhád Pf. 56
Kérjük, ne felejtsék megadni 
telefonos elérhetõségüket is!

REJTVÉNYPÁLYÁZAT AZ EM-SZIGNETTA KFT. 
Papír-Írószer bolt TÁMOGATÁSÁVAL

REJTVÉNY

Impresszum
VÖLGYSÉGI HÍRLEVÉL

Ingyenes közéleti lap
Kiadja a Völgységi

Önkormányzatok Társulása
Elérhetõségek: www.vot.hu,

vot7151@gmail.com 
Tel: 06-20/466-2277

Felelõs kiadó:
Filóné Ferencz Ibolya

Szerkesztette, tördelte és a nem
jelölt cikkeket írta: Árki Attila

Nyomdai munkák: 
Böcz Nyomda, Szekszárd

Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
ISSN 2062-7335.
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