
Bóly az egykori dél-baranyai sváb falvak egyik gyöngyszeme, a település 1997-ben kapta meg 

a városi rangot. A termékeny földeken gazdagon virágzó növénytermelés folyik. Emellett 

korszerű infrastruktúra hálózata és Ipari Parkja teszi a térség központjává. Az önkormányzat 

általános iskolát, középiskolát, művészeti iskolát, közművelődési intézményt, családi segítő 

szolgálatot, idősek otthonát, múzeumokat tart fenn.  

Bóly Város Önkormányzata kötelező közművelődési feladatait integrált közművelődési 

intézmény működtetésével látja el. A jelenlegi polgármester a rendszerváltás óta innovatívan 

irányítja a település életét, fontosnak tartja a hagyományok, a helyi értékek megőrzését, 

védelmét, támogatja a kulturális életet és az alulról jövő kezdeményezéseket, szerepe 

meghatározó a közművelődés területén. Az Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és 

Közétkeztetési Intézmény székhelyén a közművelődési egység az Erzsébet Vigadó működik. 

Az intézmény a civil szervezetekkel, a vállalkozói réteggel és a városi önkormányzattal 

példaértékű együttműködésben szervezi a helyi élénk közösségi és kulturális életet. Az 

intézményben közalkalmazotti jogviszonyban egy fő szakirányú felsőfokú végzettségű 

intézményvezetőt és egy középfokú végzettségű kulturális szervezőt alkalmaznak. 45 

önkéntes is segíti a feladatok ellátását. Kiemelt rendezvényeik a Húsvét hétfői Emmausz-

járás, a Pünkösdi Fesztivál, a Motoros Találkozó, az Augusztus 20-i ünnepi megemlékezés és 

a Szüreti Csirkepaprikás-főző Fesztivál. A Bólyi Integrált Szociális Központ nagyterme is városi 

kulturális programok helyszíne. Az író-olvasó találkozókat és a Bólyi Arcok 

rendezvénysorozatot a szociális intézmény az Erzsébet Vigadóval közösen szervezi. A Városi 

Könyvtár könyvbemutatókkal és felolvasó estekkel segíti a közművelődési munkát, valamint 

épületében található a Helytörténeti Kiállítás. 2018-ban a Baranya Megyei Kulturális 

Szövetség Nívó-díjjal tüntette a közművelődési feladatokat ellátó Erzsébet Vigadót. A 

városban magas színvonalú és igényes kulturális, művészeti és hagyományőrző 

értékközvetítő tevékenység folyik. Az önkormányzat az állami normatív támogatást jelentős 

mértékben kiegészíti, a helyi civil szervezeteknek nagy összegű támogatást nyújt. Bóly 

tervezi egy Kézműves ház kialakítását a Főutcán található, helyi védelem alatt álló épület 

felújításával. Foglalkoztató műhelyt alakítanak ki, valamint az épületben kap helyet a Bólyból 

elszármazott művészek munkásságának állandó kiállítása. A Bólyi Német Önkormányzat a 

városi önkormányzattal közösen szeretne tájházat létrehozni, ehhez az idei évben egy helyi 

védettségű épület megvásárlását tervezik. Az épület tereit a kisebbségi önkormányzat 

rendezi be és az Erzsébet Vigadó működteti majd. 


