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MéltMéltó ünnepet tó ünnepet t arar ttoott a vtt a várárosos
Potápi Árpád János emlékezett meg az 1848/49-es eseményekrõl

Mi újság a völgységi településeken?
Cikó
11. oldal

Molnár Józsefné polgármester

Váralja
12. oldal

Sziebert Éva polgármester

BONYHÁD Több évtizedes, közigazgatásban, nép-
egészségügyi és orvos-szakmai területen végzett
munkája elismeréseként dr. Németh Lídia vehette át
idén a Perczel-díjat Filóné Ferencz Ibolyától, Bonyhád
polgármesterétõl az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc 174. évfordulóján tartott városi ünnepsé-
gen. A Vörösmarty Mihály Mûvelõdési Központban
zajlott programon Potápi Árpád János, a Miniszterel-
nökség nemzetpolitikáért felelõs államtitkára, a bony-

hádi-dombóvári térség országgyûlési képviselõje
mondott beszédet. Pókai Lilla klarinétjátékával, Füleki
Zsófia szavalatával, a Völgység Népdalkör, valamint a
Völgység Néptáncegyüttes produkciókkal járult hoz-
zá a rendezvény sikeréhez, amelyen a Völgység Ta-
lentuma díjakat is átadták. Kerekes Kata, Stein Felix
Gabriel, Szekeres Panna, Farkas Péter Attila és Vá-
rosi Roland részesült a kitüntetésben és a 40.000 Ft
egyszeri ösztöndíjban. 2. OLDAL

Dr. Németh Lídia vette át Filóné Ferencz Ibolya polgármestertől a város legrangosabb elismerését, a Perczel-díjat

4. OLDAL

Április 2: a Város Napja

Nagymányok is ünnepelt

A Vörösmarty Mihály
Művelődési Központ

programjai

A busók birodalmában
táncoltak a mórágyiak

A kistelepüléseknek
nagy segítség 

a Magyar Falu Program

Április végéig látható 
a Völgységi Múzeumban
a Mohács 500 kiállítás

Hagyományőrző
disznóvágás Tevelen

Rejtvény, pályázat

5. oldal

6. oldal

7-8-9-10. oldal

13. oldal

13. oldal

14. oldal

15. oldal

16. oldal
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Folytatás az 1. oldalról 

A himnusszal, illetve Pókai Lilla
klarinétjátékával és Füleki Zsófia
szavalatával kezdõdött az ünnep-
ség a Vörösmarty Mihály Mûvelõ-
dési Központban. Ezt követõen
Potápi Árpád János, a Miniszter-
elnökség nemzetpolitikáért fele-
lõs államtitkára, a bonyhádi-dom-
bóvári térség országgyûlési kép-
viselõje lépett a mikrofonhoz és
mondott ünnepi beszédet.

Az államtitkár elõször is köszön-
tötte a megjelenteket, s külön a
Perczel-család tagjait, akik – mint
mondta – közel négyszáz éves
közéleti, politikai és katonai tevé-
kenységükkel szolgálták a hazát,
és nagyban hozzájárultak Bony-
hád és a térség felvirágoztatásá-
hoz. A magyarság története a
szabadságért és függetlenségért
folytatott harc hosszú sorozata
volt, s ebbe a sorba szervesen il-
leszkednek az 1848-49-es ese-
mények is. Ilyenkor, a nemzeti ün-
nepeinken emlékezünk, és érté-
keljük, hogy sok nehézség, ku-
darc, szorgalmas munka mellett
az elmúlt évszázadokban, a mö-
göttünk lévõ 1100 évben a ma-
gyarság megmaradt itt, a Kárpát-
medencében.

– Négy év múlva lesz Mohács
ötszázadik évfordulója, amikor
1526. augusztus 29-én egy alig
másfél-két órás ütközetben az ak-
kori Magyarország színe-java, s
velük a király is elpusztult. Ekkor
a középkori Magyarország törté-
nete véget ért, és valami új kezdõ-
dött – mondta Potápi Árpád Já-
nos. – Azóta a magyarság törté-
nete folyamatos küzdelmek, sza-
badságharcok küzdelme is volt.
Miért is szállt síkra Bocskai, Beth-
len, Rákóczi, a ‘48-as hõsök vagy
az ‘56-os forradalmárok? Mind-
mind a nemzeti függetlenségért,
a hit megtartásáért és a békéért
küzdöttek. A ‘48-asok egyik leg-
fõbb követelése is az volt: „Le-
gyen béke, szabadság és egyet-
értés!”

– Ez az üzenete ezeknek a küz-
delmeknek a ma embere számá-
ra is – folytatta az államtitkár –, hi-
szen ma is feladatunk megtenni
mindent azért, hogy hazánk sza-
badon éljen és béke legyen az
országunkban.

Országgyûlési képviselõnk be-
szédében néhány mondatban
összefoglalta annak a nagy jelen-
tõségû napnak az eseményeit és
a következményeket. Mint mond-
ta, eredetileg a márciusi ifjak 19-
ére tervezték Pest-Budán a tünte-
téseket, de miután 14-én hírét vet-
ték a bécsi forradalomnak, úgy
gondolták, hogy nem lehet várni,
s 15-én megindították a tünteté-
seket, és a követeléseiket eljuttat-
ták a helytartó tanácsnak. Mind-
össze néhány nap alatt az ország
egész területére eljutott, kiterjedt
a forradalom, majd az áprilisi tör-
vényeket a király is szentesítette.

Ezzel gyakorlatilag néhány hét
alatt Magyarország megújult, vég-
bement a polgári átalakulás, és
immár törvényesen mûködve
folytatódott az ország története.
Mindannyian tudjuk, ismerjük e
történet folytatását, amely a sza-
badságharcba torkollott.

– Az akkor élõk számára sem
volt más lehetõség, mint kiállni az
igazukért – mondta Potápi Árpád
János –, és megtenni mindent
annak érdekében, hogy Magyar-
ország a függetlenség útját vá-
laszthassa. 

„A haza örök, s nem csak az
iránt tartozunk kötelességgel,
amely megvan, hanem az iránt is,
amely lehet, s amely lesz” –
mondta ezekben a napokban
Kossuth Lajos.

– Az elmúlt tizenkét évben mi is
megtettünk mindent annak érde-
kében, hogy hazánk fejlõdjön,
megtartsa függetlenségét, és
egyesítse a magyarságot, bárhol
is éljen a Kárpát-medencében
vagy éppen a nagyvilágban – tért
át a 21. századi történésekre az
államtitkár. – Tizenkét éve, 2010-
ben döntöttünk úgy, hogy min-
den magyar  ember megkaphas-
sa vagy visszakaphassa az állam-

polgárságot. Azóta közel 1,2 mil-
lióan éltek a lehetõséggel, vagyis
ennyivel nõtt a magyar állampol-
gárok száma. Természetesen
nincs elsõ- vagy másodrendû ál-
lampolgár, ezért minden magyar
állampolgárnak megadtuk a sza-
vazati jogot. Persze, e jog gya-
korlásához az is kell, hogy regiszt-
ráljanak azok, akik élni kívánnak
a szavazati jogukkal. A regisztrá-
ció már lezárult, a határainkon túl
élõ magyar állampolgárok közül
456 ezren regisztráltak, azaz eny-
nyien vehetnek majd részt április
3-án az országgyûlési választáso-
kon.

– Tehát április 3-án választunk
– folytatta a szónok. – Mi között
kell választanunk? Választanunk
kell a jövõ és a múlt között. Vá-
laszthatjuk azokat, akik megta-
gadták a magyarságot, illetve a
nemzetegyesítést, vagy azokat,
akik a békés nemzetegyesítõ
munkát végezték el az elmúlt ti-
zenkét évben. Úgy gondolom,
hogy nem lesz nehéz a választás
a bonyhádiak számára sem. Arra
kérek mindenki, hogy vegyen
részt április 3-án az országgyûlé-
si választásokon, és a népszava-
zás kérdéseire is válaszoljon.

Potápi Árpád János még egy-
szer kitért a Perczelek történelmi
szerepére annak kapcsán, hogy
állami támogatással, az önkor-
mányzat koordinálásával megújul-
hat az Ermel Vojnits kápolna,
Perczel Etelka kápolnája.

– Ha a magyarságról, a magyar
nemzeti eszmékrõl beszélünk,
akkor számunkra a Perczelek je-
lentették az iránymutatást, a veze-
tést ‘48 elõtt is, 1848-ban és az
azt követõ évszázadban is – tette
hozzá az államtitkár. – Hálával tar-
tozunk nekik.

Végül a szomszédunkban zajló
háborúról is megosztotta gondo-
latait. Mint mondta, a Kormány el-
ítéli az agressziót, s minden lehe-
tõ segítséget megadnak a hábo-
rú elõl menekülõknek. Egyben
arra kérte a jelenlévõket is, hogy
ki-ki lehetõségei szerint segítsen,
adakozzon, vegye igényben a Híd
Kárpátaljáért Programot, amely-
nek segítségével szervezetten el-
juttatják az adományokat a rászo-
rulóknak.

Folytatás a 3. oldalon 

Potápi Árpád János
mondott ünnepi beszédet

Pókai Lilla klarinétozott és Füleki Zsófia szavalta el a Nemzeti dalt
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Folytatás a 2. oldalról 

Potápi Árpád János beszéde
után Katonadalok és Szatmári
verbunk következett a színpadon
a Völgység Népdalkör, valamint a
Völgység Néptáncegyüttes elõ-
adásában, majd díjátadások kö-
vetkeztek.

Bonyhád Város Önkormányza-
ta a helyi közügyek valamely terü-
letén elért kimagasló teljesítmény,
vagy huzamosabb idõn keresztül
folytatott kiemelkedõ munkálko-
dás, életmû elismeréseként alapí-
totta a Perczel-díjat, amelyet min-
den évben március 15-én ad át a
város polgármestere. Több évti-
zedes, közigazgatásban, valamint
népegészségügyi és orvos-szak-
mai területen végzett munkája el-
ismeréseként dr. Németh Lídia
vehette át idén a Perczel-díjat
Filóné Ferencz Ibolyától. A kitün-
tetés átadását megelõzõen egy
rövidfilmben vallott önmagáról,
munkájáról dr. Németh Lídia.
Filóné Ferencz Ibolya gratulált a
város nevében a kitüntetettnek,
aki néhány szóban megköszönte,
hogy a képviselõtestület választá-
sa rá esett, és elmondta, hatal-
mas megtiszteltetésnek érzi,
hogy a Perczel-díj birtokosa le-
het. 

A Völgység Népdalkör és a
Völgység Néptáncegyüttes újabb

produkciói után a Völgység Talen-
tuma díjakat is átadták a színpa-
don. Kerekes Kata, Stein Felix
Gabriel, Szekeres Panna, Farkas
Péter Attila és Városi Roland ré-
szesült a kitüntetésben és a
40.000 Ft egyszeri ösztöndíjban.

A Völgységi Tehetséggondozó
Egyesület célja, hogy felkutassa
és kitüntesse azokat a 12–20 év
közötti fiatalokat, akik kiemelkedõ
– országos és nemzetközi – ered-
ményeket érnek el a mûvészetek,
a tudományok vagy a sport terüle-
tén. A felterjesztett jelöltek közül 5
tehetséges diákot választottak ki,
a színpadon mindegyiküknek Ta-
kács Lászlóné, az egyesület alel-
nöke adta át a díjakat olyan taná-
rokkal, mûvészekkel közösen,
akik a tehetséges diákok felkészí-
tésében közremûködtek.

Kerekes Kata kisiskolás éveit

az Aparhanti Általános Iskolában
töltötte. A Petõfi Sándor Evangé-
likus Iskola hatosztályos képzé-
sén kezdettõl fogva az alapfokú
mûvészetoktatás, a grafika tan-
szak tanulója. Kata rendkívül szor-
galmas, a szabadideje nagy ré-
szét is rajzolással, festéssel tölti.
Kiváló képességei, gazdag kép-
zelõereje, szelíd-visszafogott sze-
mélyisége segítették a sok-sok
rajzpályázaton vagy rajzverse-
nyen elért eredményhez, 2 nem-
zetközi, 10 országos, 5 megyei
és 13 városi-városkörnyéki díjjal,
elismeréssel, helyezéssel rendel-
kezik. Felkészítõje Vercse Adél. A
díjat Stekly Zsuzsa tûzzománc-
mûvész, Perczel-díjas adta át.

Stein Felix Gabriel a Bonyhádi
Petõfi Sándor Evangélikus Gim-
názium 11.A osztályos tanulója.
Sokoldalú, intelligens diák, aki

rendszeresen bejutott több or-
szágos verseny döntõjébe. Ezek
közül is kiemelkednek földrajzból
elért eredményei, de kiválóságát
kémiából és biológiából is bizo-
nyította. A Hajdú-Moharos ver-
seny háromszoros, a Mozaik egy-
szeres gyõztese, a Less Nándor,
a Lóczy Lajos és az ELTE orszá-
gos földrajzversenyeinek több-
szörös döntõse volt. Kémiából a
Curie, a Hevessy és az Irinyi ver-
seny döntõin szerepelt. E tanév-
ben pedig bejutott a biológia
OKTV döntõjébe. Németbõl és
angolból egyaránt felsõfokú
nyelvvizsgával büszkélkedhet. Al-
ma matere pedig rá büszke - rö-
videsen magiszterévé avatja. A dí-
jat Markovics Mihályné önkor-
mányzati képviselõ, Merész Kon-
rád-díjas adta át.

Folytatás a 4. oldalon 

A Völgység Talentuma díjjal és ösztöndíjjal elismert ifjú tehetségek, valamint a díjakat átadók a színpadon. Nagy tapsot is kaptak jutalmul a közönségtől

A Völgység Népdalkör
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A választásokon való részvételének helye
és módja elsõsorban attól függ, hogy a
választópolgár rendelkezik-e magyarorszá-
gi lakcímmel. A választásokon elsõdlege-
sen a lakcíme szerinti szavazókörben sza-
vazhat, de átjelentkezésre, illetve külföldön
történõ voksolásra is van mód. Részletes
tájékoztató: www.valasztas.hu. 

Szavazókörök Bonyhádon
1. Széchenyi tér 12. (Ügyfélszolgálatok)
2. Széchenyi tér 2. (Vörösmarty M. Mûv. Közp.)
3. Rákóczi F. u. 31. (Pitypang Óvoda)
4. Széchenyi tér 2. (Vörösmarty M. Mûv. Közp.)
5. Perczel M. u. 51. (Pedagógiai Szakszolgálat)
6. Perczel M. u. 51. (Pedagógiai Szakszolgálat)
7. Fáy ltp. 21. (Ficánka Óvoda)
8. Fáy ltp. 21. (Ficánka Óvoda)
9. Fáy ltp. 34. (Széchenyi István Ált. Iskola)

10. Fáy ltp. 34. (Széchenyi István Ált. Iskola)
11. Kossuth L. u. 4. (Petõfi S. Evang. Gimn.)
12. Kossuth L. u. 4. (Petõfi S. Evang. Gimn.)
13. Kõrösi Csoma Sándor u. 1. (Koller Panzió)
14. Kõrösi Csoma Sándor u. 1. (Koller Panzió).
15. Bonyhád, Majos, V. u. 88. (Napsugár Óvoda)
16. Bonyhád, Börzsöny 15 (Sportöltözõ)
17. Bonyhád, Tabód 0459/32. hrsz. (Ifj. Klub)

Országos népszavazás
Magyarország köztársasági elnöke a Kormány által kezdeményezett népszavazást az
országgyûlési választások napjára, 2022. április 3-ára tûzte ki.
A népszavazás kérdései
1. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülõ
hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?
2. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket nép-
szerûsítsenek?
3. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlõdésüket befolyásoló szexuális
médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?
4. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató
médiatartalmakat jelenítsenek meg?

Válsztás 2022

Folytatás a 3. oldalról 

Szekeres Panna szintén a Bonyhádi Petõfi
Sándor Evangélikus Gimnázium tanulója. An-
gol felsõfokú nyelvvizsgája mellett elsõsor-
ban földrajzból elért eredményei emelked-
nek ki. Számos országos verseny döntõjé-
ben szerepelt és ért el kiváló eredményt
Gruber László tanár úr mentorálásával. A
Less Nándor, a Kovács János, a Mozaik és
az ELTE által szervezett, valamint a Hajdú-
Moharos versenyek többszörös dobogósa,
a földrajz OKTV 2021-es, a HunGeoContest
angol nyelvû földrajzverseny idei döntõse.
Utóbbi tétje a 2022-es párizsi diákolimpián
való részvétel! Panna szorgalmas, intelligens
és kitartó diák, gimnáziuma magisztere. A
díjat Gruber László tanár, Merész Konrád-dí-
jas adta át.

Farkas Péter Attila iskolájában, a Tolna Me-
gyei SZC Perczel Mór Technikum és Kollégi-
umban kezdett el röplabdázni. Másfél éve,
igazolt sportolóként a Petõfi Sport Club Bony-
hád Egyesület csapatában játszik, ahol ki-
emelkedõ teljesítményének köszönhetõen a
Magyar Röplabda Válogatott korosztályos
edzõi is felfigyeltek rá. 2021-ben az u17-es
Magyar Röplabda Válogatott csapat keretébe
kapott meghívót. Jövõre megkezdi felnõtt

röplabda karrierjét. Edzõje: Máté Norbert. A
díjat Máté Norbert tanár, Boros Dezsõ-díjas
adta át.

Városi Roland a Bonyhádi Petõfi Sándor
Evangélikus Gimnázium 11. évfolyamos ta-
nulója az atlétikában ért el sikereket, elsõsor-
ban magasugrásban. Roland tanulmányi át-
laga: 4,71 – ez sem kis magasság! Felkészí-

tõi: Ferenczi Imre, Scheidler Géza, György
Ferenc. A díjat Máté Norbert tanár, Boros
Dezsõ-díjas. adta át.

Az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc emléknapján Bonyhádon tartott ünnepi
program a Völgység Néptáncegyüttes har-
madik mûsorszámával és a Szózat eléneklé-
sével ért véget. 

A fA fororrradalomradalomra és szabadsághara és szabadságharcrcra emléka emlékeztünkeztünk
A Völgység Néptáncegyüttes többször színpadra lépett
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Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünne-
pének elõestéjén, március 14-én Nagymányokon zaj-
lott megemlékezés, amelyen Potápi Árpád János, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelõs államtitká-
ra, a térség országgyûlési képviselõje mondott beszé-
det. Kiemelte: az elmúlt tizenkét év eredményeit kö-
zös cselekvéssel valósítottuk meg, amelyeket most
meg kell védenünk. A diákok mûsorát kõvetõen az
eseménynek helyt adó közmûvelõdési központ elõt-
ti kopjafa megkoszorúzásával zárult a program.

NN agymánagymán yy ok is ünnepeltok is ünnepelt

Újabb lépcsõfokához érkezett a
Nagymányokon több éve zajló, a
város gazdasági helyzetét jelentõ-
sen meghatározó iparfejlesztés.
A település önkormányzata 2018-
ban 415 millió forint támogatást
nyert a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program TOP-
2.1.1-15-TL1-2018-00007 Bar-
namezõs területek rehabilitációja
Nagymányok városban címû pá-
lyázati felhíváson. Az így megvaló-
suló fejlesztés eredményeként lét-
rejön egy olyan rehabilitált terü-
let, amely közösségi és gazda-
ságösztönzési célokra egyaránt
alkalmas, hiszen lehetõséget biz-
tosít a helyi és a környékbeli vál-
lalkozások letelepedésének, bõ-
vítésének. A jelenleg 95 százalé-
kos készültségnél járó projekt ke-
retében többek között teljesen
megújult az egykori iroda és mû-
hely épülete, megtörtént a kellõ
eszközbeszerzés, a zúzottköves
és térköves parkolók kialakítása,
valamint a területen lévõ vasúti pá-
lya karbantartása, amely lehetõvé
teszi a korábban is jelentõs sze-
repet betöltõ teherszállítást. A te-
rület zöldítése jelenleg is zajlik,
várhatóan tavasszal készül el a
beruházás. Az elkészült irodaépü-
let helyiségei, valamint a csarnok
bérleti lehetõségeirõl bõvebb in-
formáció a város önkormányza-
tától, illetve Karl Béla polgármes-
tertõl kérhetõ.

Hamarosan befejeződik a barnamezős beruházás

Karl Béla polgármester és 

Potápi Árpád János koszorúzott

Összefogásra, közös
segítségnyújtásra
kéri a lakosságot
a polgármester

Bonyhád Város Önkormányzata, a
Bonyhádi Közös Önkormányzati
Hivatal és a Bonyhádi Járási Hiva-
tal vezetésével, a Tolna Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság koor-
dinálásával széleskörû összefogás
valósult meg az Oroszország és
Ukrajna közötti háborús konfliktus
miatt menekülni kényszerülõk be-
fogadására. Filóné Ferencz Ibolya
polgármester aszszony irányításá-
val Bonyhád is felkészült az ottho-
nukat elhagyni kényszerülõ csalá-
dok átmeneti befogadására, ellá-
tására. Március 22-én 10 ember
elhelyezésérõl gondoskodtak, akik
az önkormányzat által kijelölt szük-
séglakásba érkeztek, amely búto-
rokkal, háztartási eszközökkel fel
lett szerelve – köszönhetõen az ön-
kormányzatnak és az adományo-
zóknak. 
Az ide érkezettek folyamatos ellá-
tása érdekében azonban kérik a
lakosság segítségét.Aki pénzbeli
adománnyal szeretne segíteni, az
a koronavírus-járvány idején nyi-
tott #bonyhadosszetart veszély-
helyzeti bankszámlára utalhat.
Számlaszám:

OTP 
11746036-15415187-10390003

Kedvezményezett: 
Bonyhád Város Önkormányzata
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Több száz millió fTöbb száz millió forintorintoot ft forordíthatnak Cikdíthatnak Cikónón
rrégótégóta fennálló pra fennálló problémák oroblémák or vvoslásároslásáraa

CIKÓ Szzámoss ppályázzaatti ffor-
rásstt nnyertt eel CCikó öönkormány-
zzaattaa, aamelyekbõl oolyaan rrég-
óttaa ffennálló pproblémákaatt oold-
haattnaak mmeg, mmintt aa ffaalu ccssaa-
paadékvízz-eelvezzettésse ééss aa
CCikó-MMõccssény öösssszzeköttõ úútt
állaapottaa.

A tavaly lezárult beruházások kö-
zött elsõként említhetõ, hogy ta-
vasszal befejezõdött a mûvelõdé-
si ház energetikai korszerûsítése,
amelyre több mint 55 millió forin-
tot fordított az önkormányzat. A
2019-es nyertes pályázatból meg-
valósult fejlesztés keretében a
homlokzati falak, a padlásfödém
hõszigetelése, a nyílászárók cse-
réje történt meg, napelemes rend-
szert telepítettek, korszerû, hõszi-
vattyús központi fûtési rendszert,
mozgáskorlátozott mosdót és fel-
járót alakítottak ki – mint azt Mol-
nár Józsefné polgármester el-
mondta.

Ugyancsak tavaly fejezõdött be
az ebédlõépület helyreállítása. Az
ingatlan alatt egy pince húzódott,
amely beomlott, ennek következ-
tében megsüllyedt a fölötte levõ
falazat. A helyreállításra vis maior
pályázatot adott be az önkormány-
zat, mellyel közel 18 millió forint tá-
mogatást nyertek. Ez 90 százalé-
kos hozzájárulást jelentett, a fenn-
maradó 10 százalékot a település-
nek kellett biztosítania. A pincét
tömedékelték, megerõsítették az
épület alapját, a megsüllyedt falat
újraépítették. Mivel mûemléképü-
letrõl van szó, a régi nyílászárók
kerültek vissza a helyükre, a külsõ
falazás pedig vályogtéglával tör-
tént. Most ismét a régi fényében
ragyog a mintegy 120 éves ház.

A Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoz-
tató Társulás (TETT) tagjaként ka-
pott támogatásból az önkormány-
zat tavaly megvásárolt egy ingat-
lant a Kossuth Lajos utcában,
amelyben székely tájházat alakíta-
nak ki. A jelenlegi tájházban teljes
egészében a sváb nemzetiség ha-
gyományait mutatják majd be ki-
bõvített formában. Jelenleg is zaj-
lik a kiállításokhoz az anyaggyûj-
tés, számos felajánlás érkezik az
önkormányzathoz.

Szintén TETT forrásból javítot-
ták az óvodaépület állapotát. Kor-
szerûsítették a fûtést, lecserélték

a villamoshálózatot, új gipszkarton
mennyezetet alakítottak ki, újra-
festették a falakat, az ebédlõbe új
székeket és asztalokat vásároltak
– közölte a település vezetõje.
Hozzátette, nagy öröm számuk-
ra, hogy jelenleg teljes létszámmal
üzemel az óvoda, két csoportba
44 gyermek jár.

Ugyancsak a társulási forrásból
vásároltak új székeket az iskola
ebédlõjébe, valamint az orvosi
rendelõbe új várótermi padokat,
székeket és asztalokat.

A Magyar Falu Program kereté-
ben elnyert támogatásból az óvo-
da udvarának felújítása zajlott le. Új
térkõburkolatot alakítottak ki
egyúttal megoldva a csapadékvíz-
elvezetés problémáját is. Forrást
nyertek új urnafalak létesítésére,
amelyeket idén el is helyeztek a
sírkertben. A Székely Hagyo-
mányõrzõ Egyesület a Magyar Fa-
lu Program keretében kisbusz vá-
sárlására pályázott, sikerrel járt,
így ötmillió forintos támogatással
vásárolhattak egy kilencszemé-
lyes Citroen Jumpert.

Az idei év is mozgalmasnak ígér-
kezik. A 2020-ban beadott Cikó
község vízrendezése és tározás
címû, közel 281 millió forint támo-
gatásban részesült pályázat kap-
csán jelenleg folyik az engedélyez-
tetési eljárás, amelyet követõen az
önkormányzat kiírhatja a közbe-

szerzést a kivitelezésre. A régóta
fennálló problémát megoldó mun-
kákkal várhatóan jövõ nyár elejé-
re készülnek el.

Belügyminisztériumi pályázaton
a Petõfi utca burkolatának felújítá-
sára nyertek támogatást, a kivite-
lezés idén nyáron kezdõdik el.

Év elején derült ki, hogy a Terü-
let- és Településfejlesztési Opera-
tív Program (TOP) kertében külte-
rületi önkormányzati utak felújítása
témában beadott kérelmük pozitív
elbírálásban részesült, így több
mint 289 millió forintot költhetnek
a Cikó-Mõcsény összekötõ út re-
konstrukciójára. Ezzel is régóta
fennálló problémát oldhatnak
meg, hiszen az út állapota rendkí-
vül rossz, az önkormányzat pedig
önerõbõl csak a kátyúzást tudta fi-
nanszírozni. Az út felújítása várha-

tóan õsszel kezdõdik, és szeret-
nék, ha még idén be is fejezõdne.

A hasonlóan elõremutató foly-
tatást megalapozandó, idén is
több pályázati forrásért indul a te-
lepülés. A Magyar Falu Program
keretében adtak be pályázatot az
óvodaépület külsõ felújítására, szi-
getelésére, tetõfelújítására. Támo-
gatási igényt adtak be a Petõfi
Sándor utca újabb szakaszának
felújítására, járdafelújításra.

Belügyminisztériumhoz adtak
be támogatási igényt a Perczel
Mór utca további szakaszának fel-
újítására. TOP-os forrásból
minibölcsõdét építenének az óvo-
daépülethez, valamint a régi kocs-
maépület energetikai korszerûsí-
tését hajtanák végre, amelyben
közösségi helyet szeretnének ki-
alakítani.

Várhatóan a majális lesz az első nagyobb rendezvény
Tavaly a járványhelyezt miatt a majális és a falunap elmaradt,
helyette családinapot tartottak a focipályán focimeccsekkel, lo-
vasversenyekkel, lángossütéssel, habpartival, fajátékokkal, csalá-
di programokkal. Õsszel szüreti felvonulást szerveztek és megün-
nepelték az idõsek napját. Decemberben viszont már nem tudtak
rendezvényeket tartani, mert nagyon sok beteg volt a településen.
2022 talán végre más lesz. Tervezik, hogy megtartják a majálist
focimeccsekkel, lovasversenyekkel, májusfa állítással, családi
programokkal. Június 23-ára tervezik a falunapot, ha minden jól
megy tartanak szüreti felvonulást, majd ismét idõsek napját, és
együtt ünnepelik az adventet is.

Fotók: Hargitai Éva
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VÁRALJA Issmétt jjelenttõss
ffejjlesszzttéssek vvaalóssulttaak mmeg
éss zzaajjlaanaak jjelenleg iiss aazz
elnyertt ppályázzaatti ttámogaa-
ttássoknaak kkösszzönhettõen
Váraaljján. RRemélhettõleg aazz
idén bbeaadotttt ttámogaattássi
kérelmekkel iiss hhaassonlóaan
jjó eeredményekett éérnek eel.

A 2021-es év elsõ felében va-
lósulhatott meg a váraljai te-
metõ felújításának második
szakasza. A Magyar Falu
Program keretében elnyert
közel ötmillió forintos támoga-
tásnak köszönhetõen újabb
térkövezett gyalogos utat ala-
kítottak ki a sírkertben – tájé-
koztatott Sziebert Éva polgár-
mester, kezdve a pályázati be-
ruházások sorának felsorolá-
sát.

Sikerrel járt az önkormány-
zati tulajdonú ingatlanfejlesz-
tésre beadott támogatási ké-
relmük, amellyel mintegy 30
millió forintot nyertek az ön-
kormányzat épületének felújí-
tására. Az összegbõl megújul
az épület teljes tetõszerkeze-
te, amire már nagy szükség
volt, hiszen korábban esõzé-
sek alkalmával rendszerint be-
ázással küzdöttek. Ugyanak-
kor részben megújult az épü-
let villamoshálózata, több he-
lyen megtörtént a padlózat
cseréje, a falakat festették, és
nem utolsó sorban rendbe tet-
ték az épület homlokzatát is.

Utólag támogatásban ré-
szesült az önkormányzat két
korábban tartaléklistára helye-
zett beadványa is.  Ennek kö-
szönhetõen egyrészt újabb ki-
egészítõ eszközöket tudtak be-
szerezni a 2019-es pályázati tá-
mogatásból vásárolt kistraktor-
hoz, másrészt 15 millió forintot
nyertek egy kisbusz beszerzésé-
re, amellyel tavasszal elindíthat-
ják a falugondnoki szolgálatot.

A Belügyminisztériumhoz be-
adott, és sikerrel járt kérelmük ré-
vén közel 18 millió forintot fordít-
hatnak a Petõfi utca burkolatának
felújítására. Az alapozó munkála-
tok már el is kezdõdtek.

A Magyar Falu Program kereté-
ben idén kiírt forrásokra nyolc pá-
lyázatot adtak be – számolt be ró-
la a település vezetõje.  Mint el-
mondta, tízmillió forintot igényel-

nek járdafelújításra, mivel a
gyalogosutak leromlott álla-
potban vannak a faluban, és
önerõbõl nem tudják megol-
dani a rendbehozatalukat. Pá-
lyáznak a temetõhöz vezetõ
Rákóczi utca burkolatának fel-
újítására, amire korábban már
többször adtak be kérelmet,
de eddig nem jártak sikerrel.
Szeretnék támogatással fel-
újítani a falu zöldparkjában le-
võ játszóteret, amelynek játé-
kai mára meglehetõsen el-
avultak. Amennyiben elnyerik
rá a forrást, lecserélik az ön-
kormányzat kisteherautóját,
amely már 20 éve szolgálja a
települést. Beadványt készí-
tettek közösségszervezõ
munkatárs bértámogatására
és közösségszervezéshez
szükséges eszközök beszer-
zésére. Továbbá az önkor-
mányzati ingatlanfejlesztés ki-
íráson két területtel is pályáz-
nak: a közösségi ház felújítá-
sára fordítanának egy jelentõ-
sebb összeget, valamint sze-
retnének az önkormányzati
jármûveknek védett tároló-
helyet kialakítani.

Adtak be kérelmet a teme-
tõ nyilvántartás digitalizáció-
jára, valamint a sírkert parko-
sítására és padok beszerzé-
sére, valamint ismét pályáz-
nak a Belügyminisztériumnál,
ezúttal a Béke utca és a Gá-
bor Áron utca egy-egy szaka-
szának felújítására. Remélhe-
tõleg a korábbiakhoz hason-
lóan sikeresek lesznek idén
is, és tavaly folytathatják a fa-
luban zajló fejlesztéseket.

Bíznak benne, hogy idén már több ünnepet ülhetnek meg együtt
Rendezvények tekintetében még az elmúlt évre is rányomta a bélyegét a koronavírus-járvány, így csak
a második felében valósultak meg programok Váralján. Szeptemberben megünnepelték a bányászna-
pot, majd szüreti kuglóffesztivált is tartottak, amely három napig tartott. Pénteken nótaest, szomba-
ton felvonulás és zenés programok, vasárnap pedig parkerdei mozi várta az érdeklõdõket. Szerencsé-
re nagyon jól sikerült a rendezvény, sok volt az érdeklõdõ, és számos pozitív visszajelzést kaptak.
Megünnepelték az idõsek napját és október 23-át, viszont a járványhelyzet fokozódása miatt az terve-
zett közös adventi gyertyagyújtások közül, csak a negyedik alkalmat tartották meg a Mikulásháznál.
Bíznak benne, hogy idén már minden ünnepet közösen tarthatnak meg. Kezdetnek március 14-én
emlékeztek meg az 1848-49-es szabadságharc és forradalomról. Április 23-ára tavaszváró családi fõ-
zõnapot terveznek, amelyre öt fõs csapatok nevezését várják. Az önkormányzat mindegyik gárdának
három kilogramm sertéshúst biztosít, amelyet tetszés szerint elkészíthetnek, majd este bállal teszik
fel a koronát a napra. A helyi horgászegyesület majálissal készül április 30-ra. Június 17-én Váralja
ad helyet a Tolna Megyei Értékek Napjának, majd 18-án tartják meg a hagyományos Kuglóffeszti-
vált. Ha minden jól megy, szeptemberben újra lesz szüreti felvonulás, majd októberben idõsek napja,
végül adventi programok és falukarácsony.

Fotók: Hargitai Éva
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MÓRÁGY–MOHÁCS A mohácsi sokácok
messze földön ismert népszokása a busójá-
rás. Idén a Mórágyi Német Nemzetiségi
Néptáncegyüttes felnõtt csoportja is bemutat-
kozott a rendezvényen. A csapat elsõ alkalom-
mal kapott meghívást a maskarás télûzõre.
Donáth Csaba egyesületi elnök elmondta,
hogy a mórágyiak két helyszínen léptek fel.

Elõször a Selyemgyár Kulturális Negyed szín-
pad elõtti betonos részén, majd a Széchenyi
téri fõszínpadon. Mindkét helyszínen szép si-
kert aratott a mûsor, azaz a Brennbergi tán-
cok, valamint Mórágyi táncok címû összeállí-
tás. Elõbbi Brieber István, utóbbi Glöckner
János koreográfiája. Külön öröm volt a mór-
ágyiak számára, hogy a Széchenyi téri színpa-

don konferáló Novák Péter szívesen vállalko-
zott egy közös fotóra. A színész, énekes, mû-
sorvezetõ felmenõi révén is közel áll a nép-
tánchoz, hiszen édesanyja Foltin Jolán Kos-
suth-díjas koreográfus, édesapja pedig Novák
Ferenc ugyancsak Kossuth-díjas koreográ-
fus, rendezõ, etnográfus. A bemutatkozás vé-
geztével a szervezõk töltött káposztával, pör-
költtel, kaláccsal és finom borokkal vendégel-
ték meg a csoportot.

NAGYVEJKE Nagy segítséget jelentenek a vidéki kistelepüléseknek a
Magyar Falu Program (MFP) kiírásai. Az elmúlt három évben össze-
sen több mint 200 milliárd forintnyi támogatást vehettek igénybe a fal-
vak a helyi életminõség javítása érdekében.

Ebbõl az összegbõl bõven jutott a Tolna megyei pályázóknak is, en-
nek egyik ékes példája Nagyvejke, ahol közel 46 millió forint MFP-
forrást tudtak felhasználni. 

– Két éve vagyok Nagyvejke polgármestere, az elmúlt idõszakban
soha nem látott mértékû fejlesztési forrást biztosított a kormány a hoz-
zánk hasonló kistelepüléseknek – mondta Palló Lajos Béláné,
Nagyvejke polgármestere. – A polgármesteri ciklusom elsõ évének
egyik legnagyobb eredménye volt, hogy a falu önerejének egy részét
felhasználva, másfél millió forintból kicseréltük a könyvtár tetõszerke-
zetét. Természetesen a nagyobb volumenû beruházások megvalósí-
tását el sem tudtuk képzelni a támogatások nélkül, éppen ezért hatal-
mas sikerként könyveltük el azt a 2020-ban elnyert MFP-pályázatot,
amelyet az orvosi rendelõ felújítására fordítottunk.

A tanya- és falugondoki buszok beszerzéséért is indultak, ahol si-
kerrel jártak, és nemrég az új jármû átadása is megtörtént.

A kisA kis településeknek nagytelepüléseknek nagy
segítssegíts ég a Magyég a Magy ar Far Falu Pralu Pr ogrogr amam

Potápi Árpád János adta át nemrégiben az új falubuszt Palló Lajos Bélánénak

KISVEJKE Farkas-Jókai Noémi, Kisvejke polgármestere azt mondta,
amikor a helyiek bizalmat szavaztak neki, a mély vízbe került, hiszen
elõdjétõl megörökölte egy 180 millió forintos beruházás záró szakaszát.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban elnyert pályázati
forrásból a kisvejkei temperált válogatótér üzemeltetését tudták
megvalósítani, amely hatalmas segítséget jelentett a helyi és a
környékbeli gazdáknak. 

Kisvejke is egyike azon 5000 lélekszám alatti településnek, amely
az elmúlt 3 évben jeleskedett a Magyar Falu Program (MFP) pályázati
felhívásain. A program indulásakor, 2019-ben rögtön két ízben is sikert
könyvelhettek el. Az orvosieszköz-beszerzésre irányuló pályázatukat
közel 2,3 millió forint értékben, a falu- és tanyagondnokibusz-
beszerzésüket közel 15 millió forinttal támogatta Magyarország
Kormánya. Az új gépjármû beszerzésével egyidejûleg a korábbi, jó
állapotú kisbuszt egy határon túli településnek, Tardoskeddnek
ajándékozták. Ezzel olyan kezdeményezést indítottak el, amely
testvértelepülési kapcsolattá alakult – mesélte a polgármester. 

Az MFP-ben 2020-ban kétszer is sikerrel jártak. Ezek egyike volt a
temetõi infrastruktúra fejlesztése, amelyre közel 5 millió forintot nyert
az önkormányzat. A támogatásból 180 négyzetméter területen térköves
járda épülhetett, méltó körülményeket biztosítva a megemlékezõknek.
A másik pályázat a gyermekek örömét szolgálta. Szintén az MFP
segítségével, a közösségépítés jegyében épülhetett meg egy modern
játszótér közel 5 millió forintból.

Mindig is a gyümölcstermesztésről volt
híres Kisvejke, erre építenek ezután is

A szép, új kisvejkei játszótér
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Április végéig megtekinthető a mohácsi csatÁprilis végéig megtekinthető a mohácsi csat aa
eddigi keddigi kutut atásait szatásait szemléltető kiállításemléltető kiállítás

BONYHÁD A Janus Pannonius
Múzeum vándorkiállítása, amely
az ütközethez kapcsolódó eddi-
gi kutatásokat gyûjti csokorba,
Mohács 500 címmel látható áp-
rilis végéig a Völgységi Múzeum-
ban. Az ünnepélyes megnyitás-
kor a tárlatot dr. Farkas István
Gergõ, az intézmény igazgatója,
Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád
polgármestere és Potápi Árpád
János nemzetpolitikáért felelõs
államtitkár, a térség országgyû-
lési képviselõje ajánlotta az ér-
deklõdõk figyelmébe.

– Az 1526-os mohácsi csata
országunk történetének egyik
fordulópontja volt – ezzel a gon-
dolattal vezette fel a kiállítás
megnyitását dr. Farkas István
Gergõ. Hozzátette, a csatatér
és a hozzájuk kapcsolódó tö-
megsírok tudományos igényû
kutatása az 1960-as években
kezdõdött és az utóbbi évtized-
ben kapott lendületet. Jelenleg
egy nemzetközi együttmûködés
keretében a pécsi Janus Pan-
nonius Múzeum koordinálásával
zajlik tudományos munka a
Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen
található tömegsírokon és a csa-
ta feltételezett helyszínén. – A
mohácsi csata kutatása egy ki-
váló példája a sokoldalú együtt-
mûködésnek. A hadszíntér és a
tömegsírok kutatásában a régé-
szek mellett hadtörténészek,
antropológusok és múzeumba-
rát fémkeresõs kollégák is kive-

szik a részüket. A mohácsi je-
lenleg az egyik legfontosabb tör-
téneti kutatás Magyarországon
– emelte ki dr. Farkas István
Gergõ. 

– Szívbõl örülök annak, hogy
egy újabb színvonalas kiállítás
érkezett Bonyhádra, bízom ben-
ne, hogy sokan megtekintik
majd a következõ napokban,
hetekben, különös tekintettel a
fiatal generációra – fogalmazott
köszöntõjében Filóné Ferencz
Ibolya. A város polgármestere
hozzátette: mint ismeretes,
2009-óta zajlik intenzíven a ku-
tatás, amely a csata 500. évfor-
dulójára készül el.

– A katonák sohasem akar-
nak hõsök lenni, a mohácsi üt-
közet szereplõi viszont valószí-
nûleg pontosan tudták, hogy az-
zá válnak, hiszen kevés esély
volt arra, hogy hazatérnek – ezt
már Potápi Árpád János mond-
ta. Hozzátette, az akkor 20 éves
II. Lajos és az általa vezetett ki-
rályi sereg példaként szolgál a
ma emberének is, hiszen meg-
vívtak és az utolsó leheletükig ki-
tartottak az Oszmán túlerõvel
szemben. – Már sokat tudunk
az ütközet részleteirõl, de még
legalább ennyi megválaszolatlan
kérdés is felmerül a középkori
Magyarország végét jelentõ
mohácsi csatáról. Ezért is fontos
a csatához kapcsolódó kutató-
munka – hangsúlyozta az állam-
titkár. 

Korabeli pénzérmék és azok kinagyított fotói sorakoznak a tárlókban

Az egykori mohácsi csatatérről összegyűjtött fém tárgyak, eszközök
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SzékSzékely és svely és sváb étkáb étkek is kek is kerültek az aszterültek az aszt alralraa
a tea teveli hagyveli hagyománományőryőr ző disznóvző disznóvágásonágáson

TEVEL Disznót vágott a Teveli Székelykör.
Nemcsak székely, sváb étkek is kerültek az
asztalra. Fogyott a pálinka, a hangulat egész
nap remek volt a Székely Házban. Aki idõben
érkezik, annak egy pálinka, aki késik, annak
kettõ dukál. Így fogadott bennünket Erõs Pál,
a helyi székelykör elnöke reggel nyolckor a
Székely Házban. A hátsó udvarban már javá-
ban zajlott a munka, az asztalon mosták a
száznegyven kilós sertést, amely Majosról,
Fábián István gazdaságából érkezett a hagyo-
mányos disznóvágásra. 

Ez már az ötödik volt a sorban, s a harma-
dik, amelyet a Székely Házban vágtak le és
dolgoztak fel. Tonkó László vállalta a böllér
szerepét, szakszerûen darabolta fel a sertést,
amelybõl szépen formázott darabokat hasí-
tott le. Segítõi is akadtak, köztük Fazekas At-
tila polgármester, aki azt hangsúlyozta, hogy
mindig nagyon fontos volt a település életében
a hagyományok megõrzése. – Egy-egy ilyen
program erõsíti a kapcsolatokat és nem mel-
lékesen közösségépítõ ereje is van – fogalma-
zott. 

Erõs Pál elárulta azt is, hogy a székelyek
mindig asztalon bontják szét a hízót, ebbõl a

szokásból természetesen õk sem engednek. 
Az asszonyok már reggel lángossal és for-

ró teával kedveskedtek a férfiaknak, még azt
is megtudtuk, hogy utóbbira a sót Erdélybõl,
a parajdi bányából hozták. 

Ebédre rántott hús – így hívják a székelyek
a forró zsírban kisütött húst –, pecsenye, sült

máj és saures (a svábok hagyományos étele)
is került az asztalra, estére pedig elkészült a
finom orjaleves és az ilyenkor elmaradhatatlan
hurka és kolbász. Az egész nap kiváló hangu-
latban telt. Ment a nótázás, a sztorizgatás, elõ-
jöttek a régi emlékek, s a székelységhez kap-
csolódó történetek is.
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