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BONYHÁD ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAPJA
Idén is remek programok tarkítják a völgységi
város legnagyobb szabadtéri rendezvényét

Megemlékezés
a kitelepítésekről
2. oldal

Ők kapták idén
a Domokos-díjat
2. oldal

Augusztus havi
programok
6-7. oldal

Kezdődik az
állandó kiállítás
második üteme
a Múzeumban

„Több nemzet – egy közösség”
– A szó szoros értelmében egy valódi tarka hétvégére készülünk augusztus 12-14. között – emelte ki Filóné
Ferencz Ibolya az errõl tartott sajtótájékoztatón. – Városunk és a térség
legnagyobb közösségi, gasztrokulturális 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)

Mi újság a völgységi településeken?
Kisdorog

Kisvejke

Lengyel

Tevel

Klein Mihály polgármester

Höfler József polgármester

Lőrincz Andrea polgármester

Héri Lászlóné polgármester

4. oldal
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10. oldal

Keresztrejtvény,
Fesztiválok,
falunapok
12. oldal
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„Emlékezésből él az ember,
S múltból él az emlékezet”
Ünnepi szentmisével kezdõdött,
majd a Völgységi Múzeumnál tartott megemlékezéssel folytatódott
pünkösd hétfõn a Felvidéki Magyarok Találkozója, amelyen a város polgármestere, Filóné Ferencz Ibolya mondott szívhez szóló beszédet.
Részletek a beszédbõl:
… A zivataros XX. század történelmének – a felvidéki magyarság szempontjából tekintve - egyik fõszereplõje a II. világháború alatt Londonban felállított Csehszlovák emigráns kormány vezetõje, a magyar és a német kisebbség teljes kitelepítését eltervezõ Eduard Benes – modta
Filóné Ferencz Ibolya. – Londoni rádiónyilatkozatában kijelentette, hogy elõ kell
készíteni németjeink és magyarjaink ügyének végérvényes megoldását, mert az új
köztársaság Csehszlovák nemzeti állam
lesz. Hogy mit értett végérvényes megoldás alatt, az hamarosan százezrek számára vált világossá. A nemzetállam megvalósítását célzó Beneši-dekrétumokként elhíresült elnöki rendeletek sora lépett életbe.
Ezek a rendeletek az állampolgárságuktól
megfosztott magyaroktól és németektõl
elvették vagyonukat, elrendelték a munkából való elbocsátásukat, beszüntették a
nyugdíjak, neveltetési és egészségügyi se-

gélyek folyósítását, a magyar nyelv használatát még a magánéletben is betiltották.
Tehát nemcsak emberi mivoltukban alázták meg a felvidéki magyarságot, de gyakorlatilag lehetetlenné tették a mindennapi életét.
Magyarország akkori kormánya ... a
nagyhatalmak nyomásának engedve ...
tárgyalni kényszerült a
lakosságcserérõl, végül
aláírta az egyezményt,
amelynek értelmében
1947 áprilisától 1948
decemberéig megközelítõleg 90 ezer szlovákiai magyart telepítettek át
Magyarországra, ahonnan otthonaikba 72 ezer szlovák települt át
Csehszlovákiába…
„Sebek, melyek nem
gyógyulnak be sohasem...”
Azoknak a Bonyhádra telepített családoknak sem, akik 1947 májusától 1948 tavaszáig folyamatosan érkeztek: elsõként
Szencrõl, majd Deákiból, Udvardról, Tardoskeddrõl, Alsószelibõl, Félrõl, Pozsonypüspökibõl, Szunyogdiból, Vámosladányból, Újbarsról, mindösszesen
76 család 296 tagja. Közülük egy mely
számomra a legkedvesebb anyai nagy-

apám családja. Gondoljunk bele, hová
érkeztek õk?
Arra a Bonyhádra,
ahonnan már elhurcolták az itt élõ svábok jelentõs részét,
a holokauszt áldozatává vált zsidóságot.
Arra a Bonyhádra, ahol az erõs összetartozás tudatukról ismert bukovinai székelység is kényszerûségbõl talált új otthonra.
Gondoljuk végig, milyen nehézségekkel
néztek szembe a hétköznapokban, ugyanakkor a mindennapok törvényszerûsége
és a mindent túlélni akarás ereje arra ösztönözte õket, hogy fölülemelkedjenek mindenen, és együtt hozzanak létre új közösséget, családot, otthont. Számomra az
együttélés legszebb példája és bizonyíté-

ka a felvidéki és székely származású szüleim 53 évig tartó házassága. ” – mondta
végül a polgármester.
(Filóné Ferencz Ibolya beszédének
teljes szövege megtalálható:
http://www.bonyhad.hu/hirek/sebek-melyek-nem-gyogyulnak-be-sohasem.html)
A program zárásaként megkoszorúzták a jelenlévõk a múzeum falán lévõ emléktáblát. Ezután a Mûvelõdési Központban tartott ünnepi mûsorral folytatódott a
Bonyhádi Felvidékiek Egyesülete által
szervezett esemény, ahol Potápi Árpád
János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelõs államtitkára, a térség országgyûlési képviselõje köszöntötte a
megjelenteket. Az ebédet követõen kötetlen beszélgetéssel zárult az összetartozást erõsítõ rendezvény.

Tóth Lászlóné és Gűth Józsefné érdemelte ki a Domokos-díjat
Tóth Lászlóné Ilcsi, az egyes számú krónikus
belgyógyászati osztály ápolója, valamint Gûth
Józsefné Amál, a kettes számú krónikus belgyógyászati osztály általános ápolója és aszszisztense vehette át idén a Domokos-díjat a
Bonyhádi Kórház és Rendelõintézet Semmelweis-napi ünnepségén, illetve dolgozói értekezletén.
Mint azt dr. Barcza Zsolt fõigazgató elmondta, Domokos Sándor minden évben felajánl a kórház két
egészségügyi szakdolgozójának 50-50 ezer forintot. 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 mûszerekre eszközökre költötték. Egy másik pályázaton
megközelítõen 10-11 millió forintot nyert a kórház
saját költségbõl megvalósult beruházás utólagos finanszírozására.
– Barátnõim révén és a biztos állás reményében jelentkeztem 1994-ben a Balassa János
Szakiskolába – emlékezett vissza Tóth Lászlóné
a pályaválasztására. Úgy gondolták, hogy ápolónõkre mindig szükség lesz. 1997-ben általános
ápolói és asszisztensi képesítést, majd '99-ben
érettségit is szerzett. Tanulmányai közben is folyamatosan dolgozott, a húsiparban, pizzériában,
koktélbárban és még diszkóban is. Miután átvehette érettségi bizonyítványát, a megyei kórház
kardiológiai osztályán kezdte el szakmai pályafutását, de 2000-ben már Bonyhádra költözött há-

Dr. Barcza Zsolt tarott
tájékoztatót a kórház
dolgozói érdetezletén

Tóth Lászlóné (balról) és Gűth Józsefné

zassága miatt, majd két gyermeknek is életet
adott. Visszetérése után az akkor még aktív belgyógyászati osztályon kezdett, amely 2011 óta
krónikus osztályként mûködik. Idõközben felnõtt, majd geriátriai szakápolói képesítést is szerzett.
Kiemelte, nem bánta meg döntését, nagyon szereti a munkáját. Bonyhádon sajátos környezetben 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 Józsefné már gyermekkorában eldöntötte, hogy ápolói pályára lép. Amikor anyukájával is
megosztotta terveit, õ azt mondta neki: gondolja
meg választását, mert ez nem csak szakma, hanem hivatás is, amely egész embert kíván. Ezek
a szavak azóta is sokszor eszébe jutottak. Tanul-

mányait 1978-ban fejezte be, ekkor kezdett el dolgozni a bonyhádi kórház belgyógyászati osztályán. Elsõ fia születése után egy évig otthon volt,
aztán visszament dolgozni.
Késõbb másfelé sodorta az élet. Néhány év kitérõ után 2002-ben térhetett vissza választott ápolói hivatásához. A sebészeti osztályon kezdett el
dolgozni, ami mindig is az álma volt. Aztán a 2007es átalakítással megszûnt az osztály, és így került
a II. számú krónikus belgyógyászatra. Összesen
38 év munkaviszony van a háta mögött, és másfél év múlva nyugdíjba vonul. Ekkor is szeretné
folytatni házigondozói tevékenységét, amit most
fõállású munkája mellett gyakorol. Mint elmondta, 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.
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Idén is remek programok tarkítják
a völgységi város legnagyobb
szabadtéri rendezvényét

– A szó szoros értelmében egy
valódi tarka hétvégére készülünk
augusztus 12-14. között, hiszen
városunk – és a térség – legnagyobb közösségi, gasztrokulturális rendezvényének, illetve a
„Sommerfest”, vagyis a Tolna Megyei Németek Napjának megrendezése mellett, szintén ekkor ünnepeljük a németországi Treuchtlingennel kötött testvértelepülési
együttmûködésünk ötéves jubileumát – emelte ki Filóné Ferencz
Ibolya a témában tartott sajtótájékoztatón. Bonyhád polgármestere részletezte, az „Európa a polgárokért” pályázatnak köszönhetõen a bajorországi barátaik mellett a másik hét partnertelepülésrõl is hívtak delegációkat, hogy
valamennyien részesei lehessenek a szerzõdés megerõsítésének, amely tovább gazdagítja az
amúgy is változatos hétvége kínálatát.
– Minden programelem összeállt, idén is azon voltunk, hogy valamennyi korosztály megtalálhassa a számára legmegfelelõbb kikapcsolódási lehetõséget – vette át a szót Juhász Józsa. Az eseményt szervezõ Vörösmarty Mihály Mûvelõdési Központ igazgatója hangsúlyozta, a város és a
mecénások támogatásának köszönhetõen ezúttal is változatos
mûsort állíthattak össze, amely
során színpadra lép többek között Janicsák Veca, Tóth Andi,
Kocsis Tibor, valamint Marót Viki
és a Nova Kultúr Zenekar. És természetesen a fõzõcske, az utcabál, illetve a tûzijáték sem hiányozhat a rendezvényrõl, ahogy a
finom falatok sem – a fesztiválra
látogatók többféle ételt is megkóstolhatnak a hétvége során. –
Például a Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjeggyel ellátott
Tarkamarha ínycsiklandozó húsát a XX. Bonyhádi Állategész-

Képek a tavalyi Tarka Marhafesztiválról

ségügyi és Állattenyésztési Tanácskozás – Országos Agrárfórum zárásaként pénteken, amely
minden évben nyitórendezvénye
a fesztiválnak – ezt már dr. Füller
Imre mondta. Az eseményt szervezõ Magyartarka Tenyésztõk
Egyesületének ügyvezetõ igazgatója megjegyezte, idén is érdemes lesz ellátogatni a fórumra,
hiszen a szakma képviselõi hasznos információkkal, tanácsokkal
látják el a gazdákat.
– Évrõl évre megújul a fesztivál,
és mindig kínál valami pluszt, amitõl emlékezetessé válhat az adott
program. 2016-ban meghirdettük „A mi Tarkánk” címû szlogenés logópályázatot. Ennek lényege
a város legnagyobb közösségépítõ rendezvényének, a Tarka Marhafesztivál új arculatának megtervezése rövid, frappáns szlogen és
az ehhez, valamint a program jellegéhez, céljához igazodó logó
formájában – ismertette Vizin Balázs. A város kommunikációs
munkatársa jelezte, augusztus 8ig csatlakozhatnak az érdeklõdõk
a mintegy 100 ezer forint összdíjazású kreatív versenyhez, amelynek részletei – és a hétvége programkínálata – a város honlapján
(www.bonyhad.hu), illetve facebook oldalán (https://www.facebook.com/bonyhadvarosoldala)
is elérhetõk.
– Két-három évente hívjuk életre a „Sommerfestet”, azaz a Tolna Megyei Németek Napját,
amely idõközben – a Tarka Marhafesztiválhoz hasonlóan – országos, sõt, nemzetközi ismertségre is szert tett – mondta
Köhlerné Koch Ilona. A szervezõ
Bonyhádi Német Önkormányzat
elnöke ügy fogalmazott, valamennyi érdeklõdõt szeretettel
várnak augusztus 14-én, programokban és jó kedvben vasárnap
sem lesz hiány!
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Kisdorog jó gazdája lenne a Dőry kastélynak
A Dõryek uralkodtak egykor
ezen a vidéken, a 17-19. században, 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 mégiscsak Kisdorog, sõt, a megye, az
ország történelmének részei és
tanúi. Ma egyik tulajdonostól,
befektetõtõl sodródik a másikig, adják-veszik, de láthatóan
senki nem törõdik vele, hogy
lassan az enyészeté lesz.
– A falu szégyene! – mondta Klein Mihály polgármester. - Mi nagyon szeretnénk, ha a Dõry kastély a falu tulajdonába kerülhetne. A jelenlegi tulajdonos ma is hirdeti 15 millióért, de ez
nyilván irreális ár. Az önkormányzat tett
egy hárommilliós ajánlatot, ennél többet 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 felújítást. 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 embernyi magas gaz. A szomszédos mûvelõdési ház parkjával egybenyithatnánk
, így egy nagyon szép kulturált területet kaphatnánk. Szóval jó lenne.
– Nincsenek Dõry-leszármazottak?
– Amerikában élnek. Nemrég hazahoztak egy halottat, aki itt akart
megpihenni a családi kriptában. A
templom bejárata alatti sírboltban úgy
tudom, több mint húsz halott nyugszik.
– A pályázatokra visszatérve, milyen terveik vannak?
– Az orvosi rendelõ felújítására adtunk be 27 milliós költségvetéssel pályázatot. Az épület 1930-ban épült, leromlott az állapota, beázik, szóval ráférne egy alapos felújítás. Nincs orvosunk, 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 szerezni, de ugyanezek vonatkoznak a

A nemrégiben
felújított művelődési
ház és könyvtár

polgármesteri hivatal épületére is, erre is adtunk be pályázatot. Az a nagy
probléma ezekkel a pályázatokkal,
hogy egy ilyen szegény kitelepülésnek nagyon drága ezeknek az elõkészítése, és ha nem nyer a pályázat, akkor ez kidobott pénz. Nem kis összegekrõl van szó, az orvosi rendelõ tervezése például félmillióba került. A pályázatírót is ki kell fizetni, a rengeteg
papírmunka is pénzbe kerül. Elõfordul, hogy azért nem tudunk pályázni
valamire, mert nincs pénzünk ezekre
a költségekre. Szóval szerintem erre
jó lenne valamilyen kormányzati megoldást találni, központi tervezõirodát
fenntartani ilyen célra, vagy valami hasonlót. Úgy hírlik, a konszolidáció második köre hamarosan esedékes lesz,
mi is pályázunk tízmillió forintra, ennek is lenne helye, például a belterületi utakra, járdákra költhetnénk, rájuk
férne.

A nevezetes, de
romló állapotú
Dőry-kastély

Igen szép, hangulatos színfoltja Kisdorognak a felújított
paplak és környéke

–Vállalkozások, munkahelyek?
– Vannak gazdálkodók, fõleg gyümölcstermesztéssel foglalkoznak,
köztük olyan is, amelyik saját hûtõházzal rendelkezik és 8-10 embernek ad
munkát. Egy befektetõ most vásárolt
területeket, ha jól tudom, szõlõt akar
termeszteni, feldolgozni, bort készíteni, és talán néhány ember ott is talál
munkát. A Metalbau Kft. egykor virágzó cég volt jó fizetésekkel, ma csak 810 ember dolgozik itt. Szóval nem rózsás a helyzet. Nemrég még 1100 fölött voltunk, ma 700-an élünk itt.
Öregszik a falu, a fiatalok elmennek tanulni és nem jönnek vissza.

dorogért Egyesület, a székely és a német énekkar, a nyugdíjasok. Kétnapos ez az esemény, kulturális és gyermekprogramokkal, diszkóval, bállal.
Ezen kívül az idõsek napját szoktuk
megtartani, az önkormányzat ajándékcsomagot és mûsort ad az idõseknek.

– Tartanak falunapot?
– Falunapot nem, de valami olyasmit igen. Nálunk hagyomány, hogy az
augusztus 10-i Lõrinc naphoz legközelebbi vasárnapon tartjuk a búcsút a
sporttelepen, ez most 7-én volt. Nagy
búcsú szokott lenni minden évben,
vásárral, körhintákkal, ehhez csatlakoznak különbözõ rendezvények, beszállnak a civil szervezetek, a Kis-

– Sport?
– A megye II-ben játszik a focicsapatunk. Fontos a foci mint sport és
mint szórakozás is nekünk. Én a jelenleginél jobban ösztönözném, többet
áldoznék erre. A sport tartást ad, jótékonyan alakítja a személyiséget, nagyon hasznos, különösen egy kistelepülésen. Szóval sokkal jobb, ha a fiatalok focizni járnak, a kocsma helyett.

Pató-kupa
Dolgozott Kisdorogon egy orvos, dr. Pató József úgy 6-7
évig. Az emberek nagyon szerették, de végül elment innét –
mesélte Klein Mihály. – Imádta a focit, és évekkel késõbb
egyszer visszalátogatott a faluba egy meccsre, s aztán rendszeresen jött szurkolni a régi
barátokhoz. Végül a sportkörünk szponzora lett, sokat köszönhetünk neki. Egyszer egy
meccs után vonultak a vendéglõ felé az utcán, amikor összeesett és meghalt. Az õ emlékére
rendezzük meg most már 4-5
éve a Pató József emléktornát.
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Júliusban van az érési szezon, ilyenkor sok a munka Kisvejkén
Egyre többen telepítenek
kajszit, a környékbeli gazdák szövetkezetet hoztak létre a gyümölcs feldolgozására, értékesítésére. Ma már
nagyobb kapacitásra lenne
szükségük, a fejlesztéshez
több mint félmilliárd forintra pályáznak.
– Az uniós ciklusváltás miatt egy ideig
nem voltak, de most azért már vannak
komoly gazdaságfejlesztési pályázatok
– mondja Höfler József, Kisvejke polgármestere, aki láthatóan nagy reményeket fûz az új pályázati lehetõségekHatvanöt gazda a tulajdonosa a Völgység Kincse Gyümölcshez.
feldolgozó Szociális Szövetkezetnek. A kisvejkei telephe– Munkahely, munkahely, munkalyen gyümölcsleveket gyártanak, csomagolnak, bérgyárhely…, ez a legfontosabb egy kisteletást is vállalnak. Sokféle terméküket saját boltjukban is árupülésen, minden polgármester ezen
sítják a helyszínen, illetve a környéken elõállított, megtertöri a fejét – folytatja. – Nálunk elég jól
melt kézmûves, házi jellegû termékeket is értékesítenek.
bejött a kajszi, azt lehet mondani, hírnevet szerzett Kisvejkének. És persze
megélhetést, munkahelyeket is jelent
sokaknak. Egyre többen telepítenek A Petõfi utcát elég hosszú idõre le kelMint szinte minden völgységi telepü- Ezt a pénzt - attól függõen, hogy mire
újabb ültetvényeket a környéken, ami lett zárni emiatt, de a kivitelezés már be- lésen, itt is gond a vízelvezetõ árkok ál- nem nyernek pályázati támogatást –
sok alkalmi munkát ad a szezonban a fejezõdött, most lesz a mûszaki átadás. lapota. – Egy igazi, végleges megoldás utakra, járdákra vagy az árkok rendbelakosságnak. Éppen most van a mun- Óvodafelújításra is pályáztak – Bony- százmillió fölötti összegbe kerülne sze- tételére költik majd.
ka dandárja, július végéig le is megy a háddal közösen -, ha nyernek, akkor rintem – mondta a polgármester. – A
A munkanélküliség Höfler József vénagyja a baracknak. Ilyenkor napi há- 20-25 millió forintért egy elég komoly legszükségesebb munkákra 25-30 leménye szerint 15-20 százalékra teherom-négy kamion is megfordul, sok or- felújításon eshet át a 20-22 gyermeket millió forintnak is nagyon örülnénk. Re- tõ a 440 lelkes faluban. Elég sokan
szágba viszik a kajszit. Az öt hûtõkam- ellátó óvoda.
gazdálkodnak, foglalkoznak barackkal,
méljük, lesz ilyen pályázat.
rában egyenként 3-4 kamionA temetõben a ravatalo- almával, növénytermesztéssel, még
nyi barack fér el, itt 2 fokra hûzónál vizesblokkot kellene többen alkalmi munkákból, gyûjtögetik le a gyümölcsöt, mielõtt elcsinálni, és kerítésre is szük- tésbõl tartják fenn magukat és a csaszállítják
Németországba,
ség lenne. A játszótérre is ládjukat. Bonyhádon, Nagymányokon
Ausztriába, Csehországba,
ráférne egy komolyabb fel- most hirdetik ugyan az ipari üzemek a
Svájcba, vagy más országokújítás. Utak, járdák felújítá- munkahelyeket, de tudomása szerint
ba. De egyre inkább szûk kesára volt egy belügyminisz- nem sokan járnak el dolgozni a faluból.
resztmetszetet jelent az osztátériumi pályázat, ezt auguszlyozás, csomagolás és a hûtõtus 5-ig bírálják el. Ha nyerkapacitás a Danubia-Frucht
nek, három utca kerülhet
Szövetkezet telephelyén, ezért
sorra. Szóval terv és kívánNem marad el a Kisvejkei Kajegy körülbelül 550 millió forinság lenne bõven, minden a
szis Fesztivál, idén július 30-án
tos pályázatot adtunk be ezek
pályázatokon múlik.
tervezik megtartani. Már délelõtt
bõvítésére, fejlesztésére. Ez a
A hitel nélkül gazdálkodó
elkezdik fõzni a versenyzõ csalegnagyobb tervünk pillanatnyiönkormányzatok már kappatok a kajszilekvárt, amit aztán
lag.
tak egyszer úgynevezett
majd délután értékel a zsûri,
Látszott, hogy a kajszis
konszolidációt, Kisvejke 6,5
eredményhirdetés 17 órakor
csúcsidõszakban vagyunk,
millió forintot. Ezt a pénzt salesz. A gyerekek egész nap szómert szinte folyamatosan hívját költségvetésbõl még 8
rakozhatnak, lesz légvár, habparták telefonon a polgármestert,
millióval megtoldották, és
ti, trambulin, gokart, tricikli és
beszélgetésünk is elég rövidre
felújították, bõvítették az ormás érdekes járgányok kipróbásikerült, el kellett mennie valavosi rendelõt, ezt idén janulása a hûtõház udvarán. Délután
milyen fontos ügyben. Azt azért
ártól már birtokba vehették,
helybeli és környékbeli énekkarelmondta, hogy természetesen
használhatják a község laok, tánccsoportok lépnek színõk is mindenre pályáznak, amikói. Úgy tudni, a konszolipadra, este 6-tól magyarnóta
re csak lehet. Volt egy vis maior
dáció második köre hamaösszeállítás szól, majd természeÓbert Georgina árusítja a szövetkezet üzletében
pályázatuk, egy pincebeszakarosan esedékes lesz,
tesen bállal zárul a nap.
a helyi termékeket
dásra 6,3 millió forintot kaptak.
ugyanekkora összeggel.

Kajszifesztivál
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Kuriózum a lengyeli óvodamúzeum

Nyáron is teljes létszámmal működik az óvoda,
leállást sem terveznek,
mert sokan barackoznak,
és ilyenkor van munka
bőven a legtöbb családnál – mondta Nagy Tibor
Lászlóné vezető óvónő

Teri óvó néni és az ő múzeuma
Lengyel nevének említésekor
két dolog jut eszébe mindenkinek: az Apponyiak kastélya, illetve a benne mûködõ mezõgazdasági szakképzõ iskola és az
Annafürdõi Turisztikai és Természetismereti Központ. Pedig,
azon kívül, hogy itt vannak,
egyiknek sincs sok köze a faluhoz – világosított fel Lõrincz
Andrea polgármester. A szakképzõ iskola minisztériumi fenntartású intézmény, Annafürdõ
pedig a Gyulaj Zrt.-hez tartozik.
Munkát is egyre kevesebb lengyeli lakosnak adnak.
– Örömhír viszont, hogy januárban átadtuk a felújított orvosi rendelõnket, ez
a legjelentõsebb beruházásunk az
utóbbi idõben – mondta Lõrincz Andrea. – A pályázaton 100 százalékos
támogatottsággal 19 millió forintot
nyertünk tavaly. Néhány hiánypótlás
és az elszámolások még folyamatban
vannak. A szép orvosi rendelõhöz parkolót is szeretnénk kialakítani, ez nem
fért bele a felújítás költségvetésébe.
Úgy hírlik, hogy a hitel nélkül gazdálkodó önkormányzatok ismét kapnak konszolidációs pénzt, ez Lengyel esetében 10 millió forint lenne. Ebbõl szeretnénk ezt a parkolót megvalósítani, illetve a vízelvezetõ árkok rendbe tételére is kellene költenünk. Persze a konszolidációról a döntés csak õszre várható, így a kivitelezés már átcsúszik a
következõ évre. A Závod-TevelLengyel társulásban mûködõ óvodánk
nyílászárócseréjére is pályázunk.
Egyébként 24 gyerekkel ez nullszaldósan mûködik, ami annak is köszönhe-

tõ, hogy német nemzetiségi óvoda, és
így kicsivel nagyobb a fejkvóta.
Helyi munkalehetõségek tekintetében Lengyel sem áll túl jól, ahogy ezt
szinte minden völgységi kistelepülésre elmondhatjuk. A szakképzõ iskolában dolgozik néhány helybéli pedagógus és fizikai munkás, Annafürdõn
csak pár közmunkás. Van egy Völgységvin nevû fõvárosi cég, amely az itteni területein szõlõtermesztéssel foglalkozik, õk 5-6 állandó embert és
idõnként alkalmi munkásokat is foglalkoztatnak. A faluban 6-7 család foglalkozik komolyabb méretben kajszi- és
almatermesztéssel, az érési szezonban ez is sok munkáskezet igényel.
Léüzem is mûködik a gyümölcstermesztésre alapozva, illetve saját gyümölcs is odavihetõ, akár meg is várható a préselés, és elvihetõ a friss gyümölcslé.
Iskolája már nincs Lengyelnek, illetve az épület megvan, de ma már a
gyerekek a környezõ általános iskolák
valamelyikében tanulhatnak, így
Aparhantra, Bikalra, Egyházaskozárra, 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 tábort.
Lesz idén is falunap, mégpedig
szeptember elsõ szombatján, azaz 3án. A fõzõversenyre rendszerint 1214 csapat szokott nevezni, helyiek és
vidékiek vegyesen. A gyerekeknek
lesz ugrálóvár, lufihajtogatás, arcfestés, délután hagyományõrzõ csopor-

Fábián Andrásné a napokban megnyitott új kiállítóterem tárlói előtt

– Küldetésemnek érzem, hogy ezeket a tárgyakat, emlékeket összegyûjtsem, megõrizzem, közkinccsé tegyem – mondta Fábián Andrásné gyémántdiplomás nyugalmazott vezetõ óvónõ –, mert látom, hogy az emberekben 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 ennek történetérõl. Õ 1955-ben került Lengyelre, attól kezdve gyûjtötte a régi tárgyakat, viseleteket. Elõször az óvoda százéves évfordulójára rendeztek kiállítást ‘88-ban, az óvodamúzeumot pedig 1995-ben nyitották meg.
Apponyi Sándor gróf jóvoltából a megyében itt nyílt meg faluhelyen az elsõ 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 tantermet foglalnak el. Épp a napokban nyitottak meg egy új népmûvészeti
kiállítótermet a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával és egyéni adományok 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 segítségét, hogy a mûködés feltételeit biztosítják, és nagy köszönet jár az
önkéntes segítõknek, adományozóknak is, akik ezeket a tárgyakat a történelem viharaiban megõrizték az utókornak. Adományokat továbbra is
szívesen fogadnak a múzeum fenntartásához a 71800020-12301205
számlaszámra.
tok lépnek színpadra, a Kaposvári
Rockszínház ad mûsort, illetve sztárfellépõ is lesz, de még titok, hogy ki az,
a nap pedig természetesen bállal zá-

rul. Õsszel az idõsek napját is hagyományosan megünneplik, egy finom
ebéddel és mûsorral kedveskednek
Lengyel szépkorú lakóinak.
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Tevel kincse a kiváló artézi ivóvíz
Sokaknak furcsa lehet, de a Galuska Fesztiválon töltött káposztát fõznek

Szinte minden településen van
valami, ami egyedi, ami különleges, amit csak ott találunk
meg. Tevel egyik kincse az artézi víz, amibõl hasznot is remél az önkormányzat.

Amire a polgármester
most a legbüszkébb:
kiváló minőségű úton
és járdán közelíthetjük meg az egymás
mellett álló felújított
orvosi és fogorvosi
rendelőt

Olyan jó ez a víz, és olyan jó a híre,
hogy a környékrõl, de még Szekszárdról is jönnek a kutunkhoz vízért
– mondja Héri Lászlóné, Tevel polgármestere. – Ez tényleg egy fantasztikus dolog, hogy 1902-ben fúrtak itt
egy 48 méteres kutat, és a víz, mivel
túlnyomás van lent, azóta folyik a kútból. Érdekesség, hogy nem acélcsöves, hanem tölgyfabetétes a lyuk, a víz
pedig állandóan 14 fokos, alacsony
ásványianyag-tartalmú és kiváló ízû.
Azt gondoltuk, hogy ezt a vizet érdemes lenne palackozni, akár
szénsavval dúsítás vagy manapság divatos ízesítések is szóba
jöhetnek. Ezért fúrattunk egy új,
méretû téglára. Az ott dolgo60 méteres kutat, amelybõl perzóknak azért biztosított a
cenkét 360 liter finom ivóvíz tör
munkájuk, építõipari kivitelea felszínre. A nagy tervünk tehát
zést is vállalnak. Persze több
az, hogy pályázati pénzbõl létesíkisebb vállalkozás is mûködik
tenénk itt egy palackozó üzemet,
a településen, és jelenleg 15
amely egyrészt néhány emberközmunkás is dolgozik a köznek munkát adna, másrészt hozterületek, a temetõ, az intézna egy kis plusz bevételt az önmények környezetének gonkormányzatnak, amire bizony
dozásán. A nagyon rossz álnagy szükségünk lenne.
lapotban lévõ járdák felújítá– Ez még csak terv – folytatta
sán is dolgoznak, így az öna polgármester –, de van, amire
kormányzatnak csak az anyamáris büszkék lehetünk. Egy nagot kell megvenni hozzá.
gyon komoly beruházáson va– Nagyon aktív civil szergyunk túl, elkészült az orvosi és
vezeteink vannak, ezért is
a fogorvosi rendelõknek helyet
fontos lenne a mûvelõdési
adó két impozáns épület teljes
ház felújítása – folytatta a polfelújítása. A 60 milliós értékû
gármester. – Több mint százmunka eredményét márciusban
fõs nyugdíjas egyesület mûvehette birtokba a lakosság. Az
ködik, szép programokat
utca, ahol a két szép épület áll, viszerveznek a szépkorúakszont igen rossz állapotban volt,
nak. Sváb és székely hagyoezért saját erõbõl az utat és a jár- Héri Lászlóné a falu egyik nevezetességével, az
mányõrzõ kórusok teszik
dát is újjá varázsoltuk májusban. artézi kúttal. 1902 óta folyik a finom ivóvíz ebszebbé az ünnepeinket a
Így lett teljes a beruházás és az ből a kútból. A kútfej természetesen nem olyan
mûsoraikkal. A német kórus
örömünk.
régi, ezt a közelmúltban adományozta egy nénemrégiben arany minõsítést
– Természetesen, ahogy a met úr a falunak
szerzett Sombereken. A
többi település, úgy mi is minSzékely kör tavaly avathatott
denre pályázunk, amire csak lehet. Adtunk be a mûvelõdési ház te- a csapadékvíz-elvezetõ rendszerek, egy Székelyházat, az utcafronton
tõ- és külsõ homlokzati felújítására, árkok felújítása kívánná a legnagyobb gyönyörû, faragott kapuval. A Teveli
nyílászárócserére pályázatot. Az óvo- forrást, és mindegyikre kellene költe- Fiatalok Egyesülete is sok programot
da és iskola konyhájára is nagyon rá- ni. Szóval lenne helye a pénznek. Pá- szervez Asztalos Zoltán elnök vezetéférne a korszerûsítés. A helyi igénye- lyázunk és reménykedünk – tette sével, aki egyébként önkormányzati
képviselõ is. Õk is sokat pályáznak,
ken kívül a závodi óvodát és szociális hozzá Héri Lászlóné.
A munkanélküliség nem túl nagy a székely és sváb hagyományõrzõ
étkeztetést is ellátja ez a konyha, és
utoljára 1980-ban volt felújítva. Ki kel- faluban, a legnagyobb munkaadó tánccsoportot mûködtetnek, és jó
lene cserélni a víz-fûtés rendszere- helyben a Teveli Zrt., itt 40-50 ember dolog, hogy a szülõk a gyermekeiket
ket, burkolatokat és a konyhafelsze- dolgozik. Növénytermesztéssel fog- is beviszik, így többgenerációs, verelést, erre is adtunk be pályázatot. A lalkoznak, és nagy állattartó telepük gyes tánccsoportként mûködnek. A
polgármesteri hivatal épülete vizese- van több mint 400 magyar tarka te- Bukovinai Székelyek Országos Szödik, mállik a vakolat, korszerûsíteni hénnel. Ismert a Teveli téglagyár is, vetsége évrõl évre itt rendezi néprajkellene a fûtésrendszert – erre is pá- de ez csak idõszakosan mûködik, na- zi táborát, ez épp most zajlott. Szóval,
lyázunk. A belterületi utak, járdák és gyon megcsappant a kereslet a kis- 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 megyebajnokságban rendre elõkelõ helyen
szokott végezni a csapatunk. Végül
még hadd dicsekedjem el azzal, hogy
az utánpótlás terén is sikeresek a focistáink, hiszen júniusban a teveli iskola csapata nyerte el a kis iskolák országos kupáját. Köszönet érte Simon
József felkészítõ tanárnak – aki
egyébként maga is aktív focista, a felnõtt csapat kapitánya –, és persze a
szülõknek is, akik biztosították a gyerekek számára a szükséges feltételeket – mondta végül Héri Lászlóné.

Teveli Galuska Fesztivál
augusztus 27-én
Tizenegyedszer rendezik meg
idén a Galuska Fesztivált Tevelen. Sokak számára talán megtévesztõ lehet ez az elnevezés,
de itt és most tisztázzuk: a galuska ebben az esetben töltöttkáposzta-gombócot jelent. Szabadtéri szentmisével kezdõdik
a program, lesz kiállításmegnyitó, gyermekprogramok, s közben már fõzik a töltött káposztát, méghozzá több ezer darab
készül ilyenkor. Ebéd után
kultúrprogram következik, a helyi együttesek, kórusok mellett a
környékbeli településekrõl is érkeznek fellépõk. Közben véradás is lesz, a jutalom természetesen galuska. A sztárfellépõ ezúttal Pál Tamás lesz, koncertje
után pedig természetesen bál
zárja a napot.
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Völgységi Múzeum: jön a második ütem
A város 14 millió forintot nyert az új állandó kiállítás fejlesztésére
Június elején nyílt meg „Ház
és ember a Völgységben” címmel a Völgységi Múzeum új állandó kiállításának elsõ üteme. De máris itt a folytatás:
Bonyhád Város Önkormányzata újra pályázott, a kedvezõ
elbírálás után és a város plusz
támogatásával kezdõdhet a
második ütem megvalósítása.
Még 2015-ben a múzeum igazgatója, dr. Szõts Zoltán „Ház és Ember a
Völgységben a középkortól napjainkig” címmel egy új állandó kiállítás létrehozására tett javaslatot, és elkészítette a kiállítás szakmai forgatókönyvét, látványtervét és a kiállítás-vezetõ
kéziratát. Az állandó kiállítás költségvetésének becsült értéke 35 millió
Interaktív tábla is segíti a tárlatlátogatókat
forint volt. A város pályázott és
Az első ütem megnyitóján
nyert, a tervet akkor 12 millió forinttal támogatta az emberi erõforrások minisztériumának Kubinyi Ágoston programja, amit az
önkormányzat 10 százalékkal
egészített ki, így készülhetett el
az elsõ ütem idén nyár elejére. A
történetnek azonban itt nincs vége, hiszen a Kubinyi Ágoston
program keretében újabb 14 millió forintot nyert a folytatásra a
város, amit az önkormányzat
most is 10 százalékkal megtold,
azaz így összesen 15,4 millió foSebestyén István székely mesemondó az udvarban tartott előadást
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 rendelkezésünkre a megvalósításra, mint
az elsõ ütemnél, azaz 2017. július 30ig kell ennek elkészülnie – mondta a
múzeum igazgatója. – Elsõ a tervezés
idõszaka, ez a nyáron lezajlik. Októbernovember táján következhet a kibontás, a jelenlegi termek mûszaki, építészeti átalakítása, tavasztól pedig már a
terveknek megfelelõ berendezés, a
tárlók, technikai eszközök felszerelése. Ez utóbbi azért fontos, mert az interaktivitás ma már egy múzeumban is
elengedhetetlen, számítógépek, érintõképernyõs monitorok, interaktív tábla adnak plusz információkat, és teszik
érdekesebbé, vonzóbbá a fiatal generáció 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 – folytatta dr. Szõts Zoltán. – Ehhez van egy
szép biedermeier garnitúránk. Ennek
a kiállításrésznek a központi alakja a

nagy bibliofil és mecénás Apponyi Sándor lesz, az õ életét és munkásságát
mutatjuk be itt. Ehhez kapcsolódik,
hogy az Apponyi uradalmak szõlõmûvelését-borászatát bemutató szoba
anyaga kiegészül a lengyeli, hõgyészi,
apáti uradalmak egyéb tevékenységeinek bemutatásával. Az emeleten két tér
vár kibontásra, a jelenlegi székely és
német szoba. A székely szoba helyén
egy felvidéki enteriõrt képzeltünk el Trianontól a Párizsi békéig terjedõ idõszakból, úgy berendezve, hogy az kifejezze Trianon hatásait, a ki- és betelepítések 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 terem két sarkában egy-egy mini technikatörténeti kiállítást képzeltünk el. Az
egyik a zenelejátszó eszközök fejlõdését, a másik pedig a fényképezõgépek
egy-egy érdekes példányát mutatja majd be. Ez a 7-es szoba szándékaink
szerint egy mobil terem lenne. Ez azt jelenti, hogy az itt elhelyezett tárlókat, kiállítási tárgyakat egyszerûen kigurítjuk
a helyiségbõl, amikor egy-egy idõszaki kiállításnak kell hely, s ha annak vége, akkor pillanatok alatt vissza tudjuk
rendezni az állandó kiállítást.
Fontos még, hogy az emeleti, zománcgyárat-bányászatot bemutató
termet bõvítjük, és egy nagyobb óvo-

dás-alsótagozatos foglalkoztató teret
alakítunk ki. A mellette lévõ, most idõszaki 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 tervezzük, amely az augusztus 14-én sorra
kerülõ Sommerfest egyik rendezvénye, ez pedig Bögnerné Antus Erzsébet és Lohn Annamária „Gyöngyvarázs” címû tárlata lesz. Ezen kívül a
szokásos múzeumi táborunkat is
megtartjuk augusztus 1-5 között. Még
van hely, várjuk a jelentkezõket.
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A Bonyhádi Termálfürdõ 2016. évi belépõjegy árai:
Kedvezményes belépõk
hétfõtõl péntekig:

Egész napos felnõtt belépõ 990 Ft
Egész napos nyugdíjas,
diák belépõ
800 Ft
Délutános felnõtt belépõ
800 Ft
Délutános nyugdíjas,
diák belépõ
600 Ft
belépõ 0-6
6 éves korig
200 Ft
6 napos felnõtt bérlet
5.000 Ft
6 napos nyugdíjas,
diák bérlet
4.000 Ft

Csoportos belépõ 15
fõ felett
felnõtt részére:
700 Ft/fõ/nap
Csoportos belépõ 15
fõtõl nyugdíjas/diák
500 Ft/fõ/nap
részére:
Úszójegy (18 órától)

500 Ft

A megváltott belépõjegyek napi egyszeri belépésre jogosítanak! Délutános jegy naponta 15.00 órától, úszójegy 18.00 órától váltható! Nyugdíjas jegy: nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezõknek. Diákjegy: érvényes diákigazolvánnyal rendelkezõknek.
NYITVA naponta 9.00 – 20.00 óráig, hétköznaponként 6.00 – 9.00 között úszás,
szombatonként 20.00 – 24.00 éjszakai fürdõ

Tájékoztatás

Í
SZ OW
Y
N SH
FÉ ER 2016.
Z augusztus
LÉ 26.,
péntek

Telefon: 2 0/409-6
6 361
furdo@bonycom.hu,
bonyhadifurdo.hu
Az aktuális információkat keresse facebookoldalunkon: facebook.com/bonyhaditermalfurdo
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REJTVÉNY

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

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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