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BONYHÁD ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAPJA

Huszonnégy sérült ember
nappali otthona

Beszélgetés Álom Gyöngyivel, az
Együtt 1 Másért Nappali Intézmény vezetőjével.

2. oldal

Ne a Facebookon
nyaraljanak a fiatalok!

Május 21-én összesen 279-en neveztek be a „Jótékonysági Futás a Bonyhádi Mentõállomásért” rendezvény négy
távja közül a 2, 5, 10 vagy 21 km-re. Jöttek sportolók Tolna megye több településérõl, de az ország több pontjáról
is, pl. Budapestrõl, Gödöllõrõl, Pécsrõl, Kalocsáról és Orosházáról is. Nagyorosziból érkezett a legidõsebb induló, a 77
esztendõs Lencsés Éva, aki 21 km-t futott.
A jótékonysági programon a bonyhádiakon kívül futottak
bátaszéki, dombóvári, hõgyészi, paksi, pécsi és szedresi mentõsök is. A rendezvény igazi társadalmi összefogásnak köszönhetõen valósult meg, vállalkozók tárgyi felajánlásaival, rendõrök, tûzoltók, polgárõrök, az Atlétikai
Club Bonyhád képviselõi, civil segítõk és az önkormányzat munkatársainak aktív részvételével.
A nap folyamán a nevezési díjakból és felajánlásokból
492.500 Ft gyûlt össze, ezenkívül Filóné Ferencz Ibolya,
Bonyhád Város polgármestere a rendelkezésére álló keretbõl 200 ezer Ft-ot adományozott a mentõállomásnak. A két
helyi mentõs, Lovag Tibor és Berg Gyula nevén, a mentõállomásnak célozva megnyitott számlaszámra várják a további támogatásokat, ennek eredményérõl a késõbbiekben adnak tájékoztatást. A számlaszám: 50300123-10619757.

Filóné Ferencz Ibolya polgármester a város nevében
200.000 forintot adományozott a mentőállomásnak

A völgységi dobogósok: 2 km, férfi: 1. Fazekas Dániel (Bonyhád). 2 km, nõi: 1. Borbandi Lili, 2. Salamon Gréta (mindkettõ Tevel). 5 km, férfi: 1. Fazekas Dániel (Bonyhád). 10 km, férfi: 1. Fábián Gábor, 2. Müller Péter, 3. Lukács Ákos (mindhárom Bonyhád). 10 km, nõi: 1. Borbandi
Hajnalka (Tevel), 2. Turós Bettina (Bonyhád). 21 km, férfi:
1. Vesztergombi István (Bonyhád), 3. Koller Béla
(Nagymányok). 21 km, nõi: 2. Barcza Rita (Bonyhád).
Kép és szöveg: Máté Réka
(Kapcsolódó cikkünk a 4. oldalon)

Mi újság a völgységi településeken?
Bischof Tamás elmondta, milyen
jó programok várják a diákokat
a nyári szünetben.

Cikó

Kismányok

Izmény

Nagymányok

Haures Csaba polgármester

Simon László polgármester

Kelemen Ferenc polgármester

Karl Béla polgármester

6. oldal

7. oldal

8. oldal

9. oldal

3. oldal

A Vörösmarty Művelődési
Központ programjai
5. oldal

Keresztrejtvény, játék,
előzetesek
12. oldal
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Huszonnégy sérült ember nappali otthona
Beszélgetés Álom Gyöngyivel, az Együtt 1 Másért Nappali Intézmény vezetõjével
Kevés tragikusabb dolog történhet egy családban annál,
mint amikor egy súlyosan sérült gyermek születik, aki egy
életen át felügyeletet igényel.
Mentális és anyagi értelemben
is nagy teher a szülõknek, ha
az értelmi, vagy halmozottan
fogyatékos gyermeket, vagy
késõbb felnõttet a családban
akarják tartani. Eleve az egyik
szülõ így nem tud dolgozni. Hacsak...
Hacsak nincs a közelben egy
olyan „segítõ kéz”, mint a
bonyhádi Együtt 1 Másért Nappali Intézmény. Ennek vezetõjével, Álom Gyöngyivel beszélgettünk.
– Hány embert, és milyen sérülteket látnak el az intézetben?
– Abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy a 24 férõhelyünkön
most éppen 24 ellátottunk van. Közülük ketten ép értelmûek, a többiek
sérültek, többen halmozottan, azaz
értelmi sérültek és mozgáskorlátozottak is, néhányan tolószékesek.

Álom Gyöngyi (középen) a nappali foglalkoztatóban. Az ellátottak közül tízen
dolgoznak

– A családoknak nem kell fizetniük az ellátásért?
– Korábban volt, 4 éve már nincs
térítési díj. Az étkezésért fizetni kell,
ezt a 24-bõl 10-en veszik igénybe.
Amelyik ellátottunk, illetve a családja
nem kér étkeztetést, annak egy fillérjébe sem kerülünk. Meg kell említenem, hogy amíg volt napi térítési díj,
többen csak 2-3 napot voltak itt, mert
egyszerûen annyit bírt el a családi
költségvetés. A gondozottaink legalább fele szociálisan hátrányos helyzetû családból jár ide.

utazik ide, másokat hoznak. Tízen
már reggel dolgozni kezdenek. Vannak, akik szõnyeget vagy székpárnát
készítenek, PET-palackot zsugorítanak, de van egy masszõrünk is, aki
ép értelmû, de vak, hozzá kívülrõl is
járnak frissítõ masszírozásra, és az
intézet ellátottjait is masszírozza. Van
egy parkgondozónk és ketten takarítanak itt az intézményben. A többi 14
ellátottnak 9 órától gyógypedagógiai
fejlesztõ foglalkozásokat tartunk. A
délután pedig a szórakozásé, azaz
irányított szabadidõs tevékenység következik, olyan dolgokat csinálunk,
ami fejleszti a kifejezõkészségüket, a
mozgáskoordinációt, a ritmusérzéket, kinek mire van szüksége. És persze a játék is belefér.

– Milyen forrásokból mûködtetik
az intézményt?
– Alapvetõen az állami normatívából, de hatalmas segítséget jelent minden évben Bonyhád önkormányzatának kétmilliós adománya. Bár járnak
ide ellátottak sok környezõ településrõl – Aparhantról, Bátaapátiból, Kisdorogról, Kisvejkérõl, Lengyelbõl,
Mucsfáról, Nagymányokról, Nagyve- – Hogyan zajlik egy napjuk?
– Reggel fél héttõl már nyitva vajkérõl, Váraljáról –, õk nem nagyon
tudnak támogatni bennünket. A kiste- gyunk, és körülbelül fél kilencig minlepülések is szegények. Az elmúlt denki beér. Van, aki maga jön vagy
években még olyan tízezer forintos
nagyságrendû adományokat kaptunk ezektõl a falvaktól, idén eddig
nem volt ilyen. De azért reménykedünk. Az adó 1 százalékokból van
még – szerencsére évrõl évre
több – bevételünk. Ezenkívül néha
pályázati pénzhez is hozzájutunk.
Természetesen pályázunk mindenre, amire tudunk. 2014-ben
például elég szép pénzt nyertünk
a „Valósítsd meg Álmodat” pályázaton, amit arra fordítottunk, hogy lovagolni jártunk az ellátottakkal.
Egyébként még most is járunk
Mórágyra, mert a lovaglás igen jó
terápiás hatású. Hozzáteszem, az
is nyilván nagy segítség Bonyhád
részérõl, hogy a város tulajdonában lévõ épületet jelképes összegért kapjuk használatra. A pénz
persze így is mindig kevés, nagyon
be kell osztani. Hosszan sorolhatnám, hogy mi mindent kellene Most éppen rongyszõnyegek és ülõpárnák készülnek a mûhelyben.
megjavítani, felújítani, kicserélni. A vak fiatalembert a mûszak végéig mellette várja a vezetõkutyája

– Csak felnõttek vannak az intézményben?
– Igen. Az átlagéletkor 36 év, a
legfiatalabb ellátottunk 23, a legidõsebb 54 éves. A nyári idõszakban
tanköteles korúak is jönnek, rendszeresen hárman, mert a szülõk
egész nyárra nem tudják megoldani
a felügyeletüket. Egyébként nyáron
lazább programokat tervezünk. Megyünk fagyizni, kirándulni, piacra,
könyvtárba, múzeumba, mindenféle
városi rendezvényre, fesztiválokra, a
lényeg, hogy kimozduljunk a négy fal
közül.
– Jövõre 10 éves lesz az Együtt
1 Másért Nappali Intézmény.
Terveznek valami „nagy durranást”?
– Az ötéves évfordulónk is emlékezetesen jól sikerült. Addigra azért
már mindenki tudta, hogy jó ügyet
szolgál ez az intézet, illetve a fenntartónk, az Összefogás Közhasznú
Alapítvány. Gondolom, ennek is köszönhetõ, hogy az ünnepségünkre
rengeteg adományt kaptunk, nagyszerû mûsor, eszem-iszom volt. Erre is alapozva azt gondolom, hogy a
tízéves ünnepünket, amely július 7én lesz, szintén sokan támogatják
majd, elismerve a munkánk hasznosságát. Hiszen a lényeg az ellátottak számára is az, hogy ezeknek az
embereknek a napjai itt családias,
jó hangulatban, értelmes, hasznos
elfoglaltsággal telhetnek, és közben
a családjuk biztonságban tudhatja
õket.
Végül pedig számomra azért is
nagyon fontos ez a dátum, mert 40
év munka után jövõre szándékozom
nyugdíjba vonulni.
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Ne a Facebookon nyaraljanak a fiatalok a nyári szünetben!
Mozdulj Bonyhád! idei nyári programok
●
●

Bevezették a mindennapi
testnevelést az iskolákban.
De iskola nincs mindig. Nyáron például nyári szünet van,
és a tapasztalatok szerint
ilyenkor kevesebbet sportol
az iskolások nagy része. Nehéz rávenni õket, hogy mozogjanak. De azért nem lehetetlen. Jó példa erre a Mozdulj Bonyhád! mozgalom
Bischof Tamással, ennek a
programsorozatnak a motorjával, fõ szervezõjével beszélgettünk arról, hogy mire számíthatnak a természetjárást,
túrázást, szabadidõsportokat
kedvelõk idén nyáron.
– De elõbb kanyarodjunk egy kicsit vissza: mikor és hogyan kezdõdött
ez az egész?
– Ónódi Szabolcs, a Petõfi gimnázium volt igazgatója találta ki, hogy meg
kellene próbálni a nyári szünetben is
megmozgatni a fiatalságot, hogy ne a
Facebookon nyaraljanak, hanem a
szabadban töltsék az idejüket. Ezt nyilván úgy lehet elérni, ha vonzó, érdekes,
izgalmas programokat kínálunk nekik.
Ezért aztán összehívták a testnevelõ
tanárokat és engem is meghívtak, mint
szervezõ erõt, pedig én földrajz-történelem szakos vagyok. Gondolom, addigra híre ment már a Dobogó Egyesület tevékenységének, amelynek az elnöke vagyok. Nos, rövidre fogva, úgy
alakult, hogy innentõl kezdve a mi egyesületünk szervezi a Mozdulj Bonyhád!
programjait.
– Kikkel és miért alapítottátok ezt
az egyesületet?
– Turista és hegymászó barátok alapítottuk a Dobogó Egyesületet. Vagyunk néhányan, akik úgy érezzük,
hogy küldetésünk a hegymászást, a
természetjárást, mint életformát népszerûsíteni, és ezen keresztül a természet szeretetét terjeszteni, erõsíteni.

Küldetés
A DOBOGÓ Természetjáró és
Hegymászó Egyesület küldetése:
a Völgység, a Kelet-Mecsek és hazánk természeti és kulturális értékeinek megismertetése, a Völgység és a Kelet-Mecsek területén a
természetjárás fejlesztése, az aktív
szabadidõsportok népszerûsítése
mind a felnõtt, mind a fiatal korosztályok körében. (Részlet az egyesület alapszabályából)

Gyönyörû országban élünk, és ezt az
autóablakból nem igazán lehet látni.
Közelebb kell menni a természethez,
hogy ezt felfedezzük, átérezzük, és
mellesleg fantasztikus közösségi élményekkel is gazdagabbak lehetünk.
– Hogyan indult a Mozdulj Bonyhád?
– Az elsõ évben saját programot még
alig szerveztünk, csak összegyûjtöttük
az elérhetõ nyári programkínálatot, és
közvetítettük a diákok felé. Azóta ez persze óriásit változott, 2014-ben már szerveztünk saját szabadidõs programokat,
tavaly pedig már rengeteg
program közül választhattak
a diákok. Természetesen itt
nem versenysportról van
szó, hanem kötetlen, laza,
de megmozgató, sportos
programokról, ahol különösebben nagy kihívás, teljesítménykényszer nélkül jól
érezheti magát a diák. Vannak igen népszerû programjaink, mint például a gemenci kenutúrák a bajai Vén-Dunán, éjszakai, zseblámpás bójavadászat az ifjúsági parkban, ládamászás, erdei kalandpark mindenféle mókás eszközzel, játékokkal,
két focitornát is rendezünk nyaranta általános- és középiskolásoknak, van kerékpártúra, és persze gyalogtúrák is.
Az augusztusi kánikulában például a hûs
patakvölgyekben túrázunk. A programok egyre népszerûbbek, és már nemcsak a diákok jelentkeznek, hanem sokan családi programként készülõdnek
ezekre.
– Idei újdonságok?
– Idén a bevált programok mellett elsõsorban az ösztönzõ rendszert szeretnénk erõsíteni. Ez azt jelenti, hogy közösségeknek (osztályoknak) és a diákoknak egyénileg is kínálunk vonzó
nyereményeket, hogy minél többeket
bevonjunk a programokba. Egy-egy
osztálynak például nagymamák, nagypapák, szülõk, testvérek, barátok is
gyûjthetnek pontokat, amelyeket aztán
értékes nyereményekre válthatnak.
Bonyhád Város Önkormányzata 400
ezer forint mûködési támogatást ad az
egyesületünknek, amelyet a programok lebonyolítására fordítunk, de kisebb-nagyobb felkínálásokkal más
szponzorok is segítenek.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

május 28-29. (szombat-vasárnap) Hõsök napi ládamászás
június 11. (szombat) „Mozdulj Bonyhád!” futás a Völgységi Könyvfesztiválon
június 24-25. Kuglóffesztivál Túrahétvége
július 1. (péntek) „MB!” Éjszakai túra
július 6. (szerda) „MB!” Kenutúra a Vén-Dunán (Baja, Duna-Fürdõ)
július 7. (csütörtök) „MB!” Focitorna I. (Bonyhád, mûfüves pálya)
július 15. (péntek) „MB!” Bójakeresõ (Bonyhád, Ifjúsági Park)
július 22. (péntek) „MB!” Völgységi kerekezés (kerékpáros túra)
július 28. (csütörtök) „MB!” Focitorna II. (Bonyhád, mûfüves pálya)
július 30. (szombat) „MB!” Kenutúra a Vén-Dunán (Baja, Duna-Fürdõ)
augusztus 6 (szombat) „MB!” Ifjúsági kalandpark (Bonyhád, Ifjúsági park)
augusztus 10. (szerda) „MB!” Patakok mentén túra (Kelet-Mecsek)

Néhány kép a tavalyi
programokról

Ösztönzõ rendszer

MB! nyereményakció:

A diákok a különbözõ programokon való részvételért bónuszokat kapnak, melyeket kitûzõre, MB! bögrére, MB! pólóra és Tolna Teljesítménytúra nevezésre válthatnak.
■ Minden programon egyedi kitûzõt adunk.
■ 3 programon való részvétel után MB! bögrét kapnak a diákok.
■ 5 programon való részvételért MB! pólót és Tolna Teljesítménytúra nevezést kapnak a diákok.
A nyár végén a legaktívabb diákokat komolyabb tárgyjutalomban részesíthetjük, vagy sorsolást tarthatunk közöttük.Nyeremények: tablet, Adidas hátizsák, Budmil táska, társas és logikai játékok, ajándékutalvány, focilabda, írószercsomag, bluetooth hangszóró, 16 GB-os SD kártya.

MB! osztálykirándulás nyereményakció:

Bonyhád iskoláinak osztályközösségei MB! programon való részvétellel pontokat gyûjthetnek. A diákok, barátaik és szüleik megjelölhetik a rendezvényeken, hogy részvételükkel iskolájuk mely osztályát támogatják. Nyár végén az
osztálylétszámhoz mért legtöbb részvételt felmutató osztályokat jutalmazzuk.
■ 1. hely – 70 000 Ft buszköltség-támogatás
■ 2. hely – 50 000 Ft buszköltség-támogatás
■ 3. hely – 30 000 Ft buszköltség-támogatás

Együttmûködõ partnerek, támogatók
A programot Bonyhád város felkérésére a Dobogó Természetjáró és Hegymászó Egyesület bonyolítja le együttmûködve több szervezettel.
Partnerek: Bonyhád város, Perczel Mór Szakképzõ Iskola, Vörösmarty Mihály Mûvelõdési Központ, Solymár Imre
Városi Könyvtár, Bonyhád Völgység LC
Támogatók: Bonyhád Város Önkormányzata, Budmil Sportbolt, Táskák és Szeszélyek, Játékkuckó, EM-Szignetta
Papír-írószerbolt, Aramis üzlet, Guliver Sport-Játék, Domy Számítástechnika
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Sokan húztak futócipőt a Bonyhádi Mentőállomásért
A völgységi város vezetése is támogatta az akciót
– Hogy az itt szolgálatot teljesítõ 14 ember példás Filóné Ferencz Ibolya polgármester mutatja a sajtónak
munkát végez, azt mi sem az Országos Mentőszolgálat elismerő oklevelét
bizonyítja jobban, mint az
Országos Mentõszolgálat
megbízott vezetõje, Máté
Gábor által a bonyhádiaknak adományozott elismerõ
oklevél. Ugyanakkor az országos kitüntetés mellett mi,
itt élõk pontosan tudjuk és
látjuk, hogy sokszor erõn
felül teljesítenek szolgálatot
több mint 20 településen
mûködve, közel 30 ezer
ember ellátását biztosítva –
fogalmazott Filóné Ferencz
Ibolya a Bonyhádi Mentõállomás támogatását célzó jótékonysági futóversenyt
megelõzõ sajtótájékoztatón.
A város polgármestere a mentõál- lozza, amely alapfeltétele az új men- magasabb szintû ellátását teszik lelomáson tartott eseményen hangsú- tõautók érkezésének. Mi azt vállaltuk, hetõvé.
– Az elmúlt idõszakban sok karitalyozta: mindannyiunk érdeke, hogy hogy megterveztetjük a garázst; enaz itt dolgozók gyorsan, precízen és nek tükrében lehet majd látni, hogy tív akció lett szívügyem, így ez is – jea lehetõ legmodernebb eszközök se- mennyibe kerül a beruházás, amely- lentette ki Tamás Zsolt. A bonyhádi ulgítségével lássák el a lakosságot. nek zárultával remélhetõleg nem lesz tratriatlon világbajnok sportoló örömét
Ezért is fontos, hogy egyrészt a jelen- már akadálya, hogy az Országos fejezte ki, hogy ilyen nagy érdeklõlegi két, több százezer kilométert fu- Mentõszolgálat új jármûveket bizto- dés övezi a programot. Úgy fogalmatott jármûvük helyett újak érkezzenek sítson az állomás dolgozóinak – vilá- zott, egy nemes cél érdekében jó érzés egy ilyen kezdeményezéshez
Bonyhádra, másrészt, hogy a mentõ- gított rá a polgármester.
A Bonyhádi Mentõállomás képvi- csatlakozni.
autókban korszerû technika álljon a
Hasonlóképpen vélekedett Kirchrendelkezésükre. A karitatív akció be- seletében Lovag Tibor, Péter Tibor
vételébõl (a tavalyihoz hasonlóan) új és Illés István mondott köszönetet né Máté Réka is. A futás lebonyolítámûszereket, eszközöket kívánnak vá- mindazoknak, akik valamilyen módon sát segítõ AC Bonyhád elnöke hozzáhozzájárulnak a hétvégi program lét- tette, nagy igény van Bonyhádon az
sárolni.
– Ezzel párhuzamosan elindult egy rejöttéhez. Õk is kiemelték: az ese- ilyen jellegû sportos rendezvényekközös munka, amelynek élére állt ön- mény bevételébõl olyan mûszereket re. – Bízom benne, hogy idõvel öszkormányzatunk – folytatta a szeretnének vásárolni, amelyek nem szekapcsolódnak ezek a kezdemévárosvezetõ. – Ez a mentõállomás számítanak alapfelszereltségnek a nyezések, és akár havi szinten leszgarázsának felújítását, bõvítését cé- mentõautókban, viszont a betegek nek futóprogramok a városban.

Egy új lehetőség
a vidékfejlesztésre
Az uniós támogatásokban 2014-tõl új
programozási idõszak kezdõdött, ennek keretében Vidékfejlesztési Program (VP) néven a kormány új támogatási programot indított el a vidék felzárkóztatására. Ezek a változások a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)
szervezetére is hatással voltak, így az
MNVH a Miniszterelnökség Agrár- és
Vidékfejlesztési Helyettes Államtitkárság irányítása alá került, új szervezeti felépítéssel, új lendülettel. Megújult
arculattal, honlappal, facebook-oldal
mûködtetésével igyekeznek hírét adni ennek a friss lendületnek. Az
www.mnvh.eu honlapon a regisztrált
partnereknek lehetõségük lesz helyi
fórumok, vidékfejlesztést érintõ, tudásátadó események szervezésére
támogatást kérni, ha a projektötleti
felhívás keretében pályáznak. Ezt a
projektötleti felhívást hamarosan kiírják, érdemes figyelni a honlapot.
Az MNVH Tolna megyei munkatársa,
Bodó Katalin elmondta, reméli, hogy
nagyon sok vidéki esemény valósulhat
meg a támogatásukkal. Keressék õt az
mnvh.tolnamegye@me.gov.hu
e-mail címen vagy a 0620/2073885 telefonszámon Tolna megyét
érintõ vidékfejlesztési jó példákkal,
programokkal, VP pályázati kérdésekkel, elõadások igényével. Aki szeretne az említett témákban Tolna megyét érintõ híreket, információkat
kapni, jelentkezhet megyei hírlevélre
az elõbb megadott e-mail címen.

Óvodások találkozóját szervezik Závodon
Kedves Ismerõsök és Ismeretlenek!
Kicsiny óvodánk a Tolna megyei
völgység ölén elhelyezkedõ, alig 300
lelkes Závod községben mûködik 13
fõs, családias gyermeklétszámmal.
Fenntartónk, Závod Község Önkormányzata mindig is kiemelten fontos feladatának tartotta, hogy óvodánkat, mint utolsó mûködõ intézményüket fenntartsák gyermekeik számára,

megkímélve õket a mindennapi utazástól, és biztosítva ezzel a lehetõséget, hogy saját falujukban, saját kultúrájukat, hagyományaikat ápolva nevelkedhessenek kisgyermekkoruk
azon éveiben, amelyek talán a legmeghatározóbbak identitástudatuk kialakulásában. Ez azonban sokszor
erõn felüli terhet ró csekély költségvetésükre. Felújításra, nagyobb do-

Egy csoportkép az 1965-66-os tanévbõl

logi kiadásra hosszú évek óta nem jut
forrás. Épületünk nagyobb felújításon
utoljára 1977-ben esett át.
Örömhír számunkra, hogy idén ünnepeljük épületünk létének 110. évfordulóját, melyrõl egy nagyobb szabású rendezvénnyel kívánunk megemlékezni június 18-án.
Célunk, hogy az évforduló alkalmából egy nagyobb felújítást tervezhessünk be, megtisztelve ezzel óvodánk
múltját, jelenét és jövõjét.
Ezen rendezvényen, számos más
kulturális program mellett jótékonysági tombolasorsolást is tartunk,
melynek bevételét, szintén az óvoda
felújítására, eszközbeszerzésre fordítanánk.
Tehát, szívesen fogadjuk a segítséget bárkitõl, aki adománnyal, tombolafelajánlással segítené célunkat. Várunk minden egykori óvodást, elszármazottat, mindazokat, akik a településen töltötték gyermekkorukat.
Köszönettel: A szervezõk
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Cikó: sok tervük van erre az évre
Utak, árkok, épületek korszerûsítésére lenne szükség
A cikói mûvelõdési ház a patak partján.
Mindkettõvel gond van, a patak idõnként
kiönt, a mûvelõdési ház alagsora beázott, a
színpad megsüllyedt

CIKÓ Gödrös-kátyús, lengéscsillapítógyilkos bekötõúton közelítettem meg
Cikót Mõcsény felõl. Haures Csaba
polgármester elõtt persze nem ismeretlen a gond. – Tavaly saját erõbõl közel
négymillió forintot költöttünk arra az útra – mondta –, és az idén tavaszra teljesen tönkrement. Ezen kívül a belterületi útjaink is elég rossz állapotban
vannak, úgyhogy pályázunk, és remélem nyerünk is pénzt ezek felújítására.
Sajnos a faluban az iszap- és vízelöntések is rendszeresek, amikor felhõszakadás zúdul a környékre – folytatja a gondok sorolását a polgármester.
A vízrendezés a vízügyi szakemberek
szerint is indokolt, úgyhogy nagyon bízom abban, hogy erre lesz pályázati
keret. Egy székesfehérvári cég már el
is készítette az árkokra vonatkozó terveket, már „csak” a pénz kell hozzá.
Sok tervünk van egyébként erre az
évre. Például szeretnénk a közvilágításunkat korszerûsíteni és kiegészíteni
néhány helyen. Egy érdekes hitelkonstrukciót ajánlott egy cég. Kisfogyasztású ledes lámpákra cserélik a
mostaniakat, nekünk viszont ugyanúgy kell fizetnünk az áramdíjat, mint
eddig, a keletkezõ megtakarítás fordítódik tulajdonképpen a hitel törlesztésére. Úgy számoltuk, hogy 6-7 év alatt
megtérül a nettó 16 milliós beruházás.
Van egy-két „sötét folt” a faluban, amit
ezzel együtt szeretnénk megvilágítani,
azaz néhány új világítótestet elhelyeztetni, például a temetõ felé vezetõ útnak van egy ilyen szakasza. Falubuszt
is szeretnénk vásárolni, amihez úgy tudom, lesz FVM-pályázat. Napelempark
létesítésén is gondolkodunk, ezt uniós
forrásból támogatják. Két belterületi ingatlant vizsgáltatunk meg szakértõkkel, hogy ez megvalósítható-e.

A mûvelõdési házunkkal is vannak
gondok. Ennek alagsorában mûködik
a könyvtár, amelynek belsõ felújításával nemrég készültünk el. Ugyanis elöntötte a víz, tönkrementek a bútorok,
egyéb berendezések. Két évbe telt,
mire újra használatba tudtuk venni. Köszönet jár a megyei könyvtárnak azért,
mert nagyon sokat segítettek, bútorokat, sõt, egy nagyméretû tévét is kaptunk ajándékba tõlük.
De maga az egész ház is alapos rekonstrukcióra szorul, beázik a tetõ,
omladozik a vakolat, megsüllyedt a
színpad. A településképet meghatározó épületek külsõ rekonstrukciója címen pályázunk, hozzávetõleg 30-40
millió forintra. Ezen kívül még az óvoda-bölcsõde korszerûsítésére, a nyílászárók cseréjére próbálunk idén pályázni. Azt büszkén mondhatom, hogy
40-es létszámmal mûködik az ovi, a
környékrõl sok helyrõl, még Mázáról is
hoznak ide kicsiket. Az iskola szintén
nagy létszámú, Mõcsénybõl, Grábócról, Bátaapátiból is járnak ide diákok.
A költségvetésrõl szólva Haures
Csaba elmondta, néhány körülmény
nehezen tervezhetõvé teszi a bevételeket. Mint közismert, Cikó határában
mûködik a Re-kom Hulladékgazdálkodási Kft., amely bérleti díjat fizet a településnek. Nos, a cégtõl még a tavalyi
13 milliós bérleti díjat sem kapták meg,
úgyhogy már azon gondolkodnak,
hogy jogi útra terelik a követelésüket.
Az iparûzési adó Cikón 2 százalék,
és szerencsére van itt egy nagy, 3,5
milliárdos árbevételû vállalkozás, amely nemcsak az adóval, de az igazán jó
kapcsolat révén szponzorációval, adományokkal segíti rendszeresen a falu
rendezvényeit. Ez pedig nem más,
mint Niklós István tejtermék-nagyke-

reskedelemmel foglalkozó cége, a
Niklós Tejtermék Depó Kft. Természetesen a foglalkoztatás terén is kiemelkedõ szerepet játszik, hiszen két telephelyen 65-en dolgoznak a cégnek, s
az egyik telephely itt van Cikón. A költségvetés bevételi oldalán komoly tételként szerepel még a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás tagjaként
kapott támogatás, enélkül lényegesen
nehezebb helyzetben lenne Cikó.
A település utcái, közterei rendezettek, általában 5-6 közmunkás dolgozik
a falu szépítésén, de a biomassza-kazánok táplálására szolgáló faaprítékot is
õk gyûjtik össze az év során, hogy télen meleg legyen az intézményekben.
Végül Haures Csaba felhívta a figyelmet arra, hogy tudomása szerint a
MÁV hamarosan nekilát a Cikóra
Bonyhád felõl bevezetõ út melletti támfal elbontásának, felújításának, és emiatt hosszú ideig – akár fél évig is – félpályás útlezárás nehezíti ezen a szakaszon a közlekedést.

Újabb Arany Páva
került
Cikóra
A Magyar Kórusok, Zenekarok és
Népzenei Együttesek Szövetsége
18. országos népzenei minősítési
ciklusában már ötödik alkalommal nyert Arany Páva díjat a
Cikói Székely-Német Hagyományőrző Egyesület székely kórusa április 23-án Orosházán. Az egyesület 1995 óta működik, két népdalkör alkotja: egy német és egy
székely. Utóbbi célja, hogy a székely hagyományokat és értékeket megőrizzék, a bukovinai székely népzenét sokakhoz eljuttassák, ezért is vesznek részt rendszeresen a Bukovinai Találkozások Fesztiválon. A minősítő versenyen először 2005-ben értek el
Arany Páva díjat, 2006-ban pedig
Arany Páva nagydíjat nyertek.

Modellautók száguldoznak az új pályán

Egy beruházás nemrégiben megvalósult Cikón, a település határában
autómodell-versenypálya készült egy baráti társaság jóvoltából. Ha
minden a tervek szerint alakul, akkor ez a pálya lesz az autómodellezõ
magyar bajnokság egyik futamának helyszíne május végén. A 80-90
centiméteres autókat akár 60 kilométeres sebesség fölé is gyorsítják
a 3-4 lóerõs apró robbanómotorok. A hanghatás garantáltan olyan lesz
a nézõk számára, mintha igazi versenyautók köröznének a pályán.
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Ipari park várja a vállalkozásokat
A békés, szép környezet nem állítja meg az elvándorlást
A fõúthoz képest is meglepõen jó minõségû bekötõúton érhetjük el Kismányokot. A zsákfalu Nagymányoktól 3 kilométerre, a Mecsek keleti kiágazásának
északi oldalán fekszik.
KISMÁNYOK – A bekötõút 2012ben készült el, nagy reményeket fûztünk hozzá – mondja Simon László
polgármester. – Szerettük volna, ha
a jobb közlekedési lehetõség nyomán vállalkozások telepednek meg
kicsiny falunkban. Ipari park területet
jelöltünk ki, minden közmû ott van,
rendelkezésre áll, várjuk a befektetõket, de nem nagyon akarnak jönni.
Munkalehetõség így alig van a településen, egy fakereskedõ foglalkoztat
három-négy embert, van általában
két-három közmunkásunk, ennyi. Az
emberek jellemzõen Bonyhádra járnak dolgozni, oda sokkal jobb a buszközlekedés, mint Nagymányokra, bár
az utóbbi közelebb van. A fiatalok elmennek, a lakosság elöregszik, születés csak elvétve történik. Sajnos,
az óvodánkat is kénytelenek voltunk
bezárni.
A nehéz döntést 2014-ben hozta
meg a kismányoki képviselõ-testület: határozatlan ideig szünetelteti a
község óvodájának mûködtetését.
Simon László polgármester a számokkal indokolta fájó szívvel megtett
lépésüket. Kifejtette, az elmúlt években egyre kevesebb gyermek járt az
intézménybe. Négy-öt kisgyermekkel lehetetlen, finanszírozhatatlan az
óvoda fenntartása.
A gyerekek a bonyhád-majosi tagintézménybe járnak, az utaztatásukban segít az önkormányzat. Természetesen amint lehetséges, újra megnyitja kapuit az intézmény, de erre egyelõre nem sok esély látszik.
– Érdekes módon a lakásárak nem
csökkentek az elmúlt években, inkább emelkedtek, annak ellenére,
hogy itt ingatlant eladni elég reménytelen – folytatta Simon László. – Talán
az új bekötõút hatása ez. Van egy-egy német, holland és osztrák lakástulajdonosunk is, de õk nem laknak itt állandó jelleggel, csak rövidebb-hoszszabb szabadságukat töltik a faluban.
Természetesen Kismányokon is
pályáznak, amire lehet, és amire a
szükséges önerõt is elõ tudják teremteni. A polgármester elmondta, a TOP
pályázatokban a környezetvédelem,
infrastruktúra-fejlesztés kategóriában
a vízelvezetõ árkok felújítására, burkolására pályáznak 20 millió forintra.
Az önkormányzati feladatellátást szol-

„Messze földön híres” a kismányoki játszótér, a szép,
parkosított környezetet, a játékokat gondosan karbantartják.
Sokan járnak ide a környékbeli településekrõl is. A képen
Haskó Linett helybeli kislány hintázik
gáló fejlesztések területén a belterületi utak felújítását szeretnék pályázati
pénzzel megtámogatni, tervbe vették
a Petõfi utca teljes felújítását, amelyhez 30 százalék önrészt kellene biztosítani, ha nyernek. A tájházak felújítására is várható pályázati kiírás, erre
Kismányokon nagy szükség lenne.
További terv a polgármesteri hivatal
tetõszerkezetének cseréje, Simon
László szerint ezt valószínûleg apránként, részletekben, saját erõbõl fogják
megoldani.
Az alapvetõ szolgáltatásokat, az állampolgári ügyek intézését a Völgységi Önkormányzatok Társulása tagjaként tudják biztosítani a lakosságnak.
Hetente kétszer tartanak a polgármesteri hivatalban ügyfélszolgálatot,

szintén hetente kétszer van orvosi
rendelés, a gyermekorvos kéthetente jön.
Kismányokon jó a közbiztonság,
ami egyrészt a helyi polgárõrök rendszeres járõrszolgálatának, másrészt
az önkormányzat által felszereltetett
térfigyelõ kamerarendszernek köszönhetõ. Mint Simon László elmondta, a bûnmegelõzés mellett a
rendezvénybiztosításban vállal nagy
szerepet a Soós Antal vezette
Kismányoki Polgárõr Egyesület. Szinte nincs olyan esemény, rendezvény
a faluban, ahol ne vállalna aktív szerepet a polgárõrség.
– Nagyon szép, 2010 õszén átadott játszótere van Kismányoknak –

Egy kis történelem

Kismányok címere

Kismányok eredetileg Nagymányok pusztája volt, a Kismányok
elnevezéssel 1437-tõl kezdve
találkozunk. 1626-ban a török
szinte elpusztította a falut, a
község felvirágzása az 1700-as
évek elején kezdõdött, ekkor indult meg a svábok letelepedése. A lakosság ebben az idõszakban evangélikus vallású
volt. 1945-ben telepítették be a
községbe a katolikus vallású
székelységet, mely jelenleg a lakosság többségét alkotja. A lakóházak száma ma 132, lakóinak száma 384 fõ, akiknek jelentõs része nyugdíjas.

A címeren helyet kapott a domborzati viszonyokra utaló hármashalom.
Azt is jelképezi, hogy Ég és
Föld találkozásából létrejött az
Ember, és ezzel teljessé vált
az isteni megnyilvánulás. A három tehát a totalitást, az isteni
rendet, az Isten-Ember-Világmindenség hármas egységét
szimbolizálja. A vörös szín a hazaszeretet, önfeláldozás, tenni
akarás, nagylelkûség jelképe,
a zöld a szabadságot, a szeretetet, a szépséget, a reményt,
az örökkévalóságot jelenti. A
német nemzetiséget a hársfa,

mondja büszkén a polgármester,
amely annyira népszerû, hogy a környezõ településekrõl is járnak ide gyerekek a szüleikkel kikapcsolódni. És
ha már a szórakozásnál tartunk, természetesen falunap idén is lesz a
Kismányokért Egyesület szervezésében július 29-30-án.
Miután a múltban jórészt németek
lakta település volt Kismányok, ezért
fontos ünnep itt a Hõsök Napja, amelyet a Kismányoki Német Önkormányzattal közösen 2016. május 29én 15 órakor tartanak az I. és II. világháború kismányoki hõseinek tiszteletére. Az ünnepi megemlékezésre
és koszorúzásra várnak minden érdeklõdõt.
a székelységet a Nap és a Hold idézi. A címerpajzsot övezõ szõlõkoszorú az egykori jellemzõ lakossági
tevékenységet idézi.
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„Nem csüggedünk, dolgozunk!”
A Fradi öregfiúkkal játszik júliusban az Izményi Öregfiúk focicsapat
Nincs könnyû helyzetben egy
kis falu manapság, ha élhetõ,
lakosságát megtartó, netán
még fejlõdni is akaró település szeretne maradni. Fejlõdni pedig kell, ahogy a lehetõségek engedik. A lehetõségeket ma fõképp a pályázatok
jelentik egy kistelepülésnek.
IZMÉNY – Mindenre pályázunk, amire csak lehet – mondja Kelemen Ferenc, Izmény polgármestere. – Sok
tervünk és vágyunk van, ezekhez keressük, figyeljük állandóan a pályázati
kiírásokat. Vannak beadott pályázataink, amelyeknél már csak az eredményre várunk.
Mivel völgyben fekszik a falu, rendszeresen érik károk a nagyobb esõzések során. Tavaly volt egy partfalomlás
és két híd is megrongálódott. Az egyik
híd és a partfal helyreállítására vis
maior keretbõl kaptak 70 százalékos,
a másik hídra 90 százalékos támogatást. A játszótér melletti partfalat flórakosarakkal erõsítették meg, hogy szép
is legyen, és az egyik híd is már tavaly
õsszel elkészült, a másik híd idén márciusban lett kész. Azonban a megnyugtató, végleges megoldás az árkok
mederrendezése, burkolása lenne,
amelyre van 100 százalékos támogatottságú pályázat. Az összeg nem kicsi, 138 millió forint, ilyen beruházásba nyilvánvalóan nem vághat bele
Izmény önerõbõl. Mint ahogy a vágyott
orvosi rendelõ építésébe sem.
– Az orvosunk, védõnõnk most az
iskola szolgálati lakásában, méltatlan
körülmények között dolgozik, ezért
nagyon nagy szükség lenne egy új orvosi rendelõ építésére, ahol már fogorvos is rendelhetne – folytatta a polgármester. Erre is benyújtottuk a pályázatunkat, 90 milliós beruházási
összegre.
Az óvodafenntartó társulással közösen pályázunk óvodafelújításra, ami
nyílászáró- és tetõcserét, energetikai

Kikapcsolódás és összetartás

Nemcsak munkából áll az élet, szórakozás is kell. A falu lakóinak kikapcsolódását szolgáló, összetartását
erõsítõ rendezvényekre is szükség
van. Falunapot 2013 óta minden évben rendeznek, idén szeptember
10-én lesz. Ingyenes légvárral, körhintával, tûzijátékkal, bállal várják a lakosságot. Szüreti felvonulást is minden évben tartanak, idén október 8án lesz, egy tál étellel vendégelik meg
a résztvevõket, és természetesen ez
az esemény is ingyenes bállal zárul.

korszerûsítést jelentene – ebbõl 25
millió Izmény része, ha sikeres lenne
a pályázat. A polgármesteri hivatal és
a mûvelõdési ház energetikai korszerûsítésére épp most készülünk beadni pályázatot több mint 38 milliós értékben, ehhez viszont 25 százalék önerõt kell elõteremtenünk – sorolja tovább Kelemen Ferenc. – Remélhetõleg ismét lesznek Leader-pályázatok,
ha igen, megpróbálunk a tájházunkra,
játszótérre, rendezvényekre pénzt szerezni. Van még egy kiírás út-, híd-, járdafelújításra, ez 85 százalékos támogatású, természetesen erre is beadjuk
az igényünket.
– Szóval, mindenre pályázunk, amire csak lehet, és reménykedünk, hogy
egy-kettõt megnyerünk. Nagy szüksége van a falunak minden fillérre, a környezõ településekhez képest van még
lemaradásunk.

Úgy hírlik, hogy ismét lesz konszolidáció, ami sávos, lakosságszám-arányos állami juttatás. Mivel Izményben
kicsivel több mint ötszázan élünk, így
kerek tízmillió járna nekünk. Nem
okozna gondot az elköltése. Például a
temetõhöz vezetõ út aszfaltozását
megoldhatnánk, errõl egyébként a következõ ülésén dönt a testület.
Élni, dolgozni, haladni persze akkor is kell, ha épp nincs pályázat,
vagy nem nyer pénzt a település.
Legfeljebb kisebb lépésekben.
Ameddig a takaró ér...
A pénzhiány mindennapos dolog a
kistelepüléseken, Izményben sincs ez
másképp. Mint egy családban, amely
egyik hónapról a másikra éppen, hogy
szûkösen megél, és akkor elromlik a
mosógép... Izményben a tavaly májusban egy vihar megrongálta az iskola tetejét, ennek épp most zajlik a kija-

Júliusban lesz a nagy meccs
Nagy dologra készül az Izményi Öregfiúk focicsapat, amelynek Kelemen Ferenc is oszlopos tagja,
meghívták ugyanis a Fradi öregfiúk csapatát egy
meccsre. A nagy összecsapás a búcsú napján, július 3-án délután 4 órakor kezdõdik a sportpályán,

vítása. Ez több mint hárommillió forintjába kerül a falunak, mert a kapott vis
maior pénzhez 30 százalék önerõt kellett hozzátenni. Nemrég elromlott a közös szennyvízátemelõ szivattyúnk, azt
mondták, nem javítható, kicserélték.
Közel 2,8 millió az ára, a ránk esõ rész
nyolcszázezer forint. - Még nem tudom, ezt mibõl fogjuk kifizetni – mondja Kelemen Ferenc –, de majd kitaláljuk, mire lejár a fizetési határidõ. Van
még egy tervünk: térfigyelõ kamerákat
szeretnénk telepíttetni. Kedvezõ finanszírozási ajánlatot kaptunk egy négykamerás rendszerre, bízom benne, hogy
ez még az idén megvalósulhat.
Komolyabb cég nincs Izményben,
néhány iparos-vállalkozó, illetve családi gazdaságok mûködnek. Az itt élõ aktív lakosság eljár dolgozni a környezõ
városokba, a fiatalok többsége pedig
elmegy a fõvárosba vagy külföldre. Az
önkormányzatnak van egy karbantartó-kõmûves alkalmazottja és egy falugondnoka, valamint négy-öt közmunkása. Az ezermester polgármester
munkájával és irányításával sok mindent olcsón megoldanak a falu szépítésére, fejlesztésére. Szép kis parkot
alakítottak ki az elmúlt években. A kicsi, de gondozott Községkertben emlékmûvek, gyönyörû székely kapu kapott helyet. Maguk készítettek játszóteret a gyerekek örömére. Rendbe tették a focipályát, és a nagy, háromhektáros temetõ elvadult részeit is kitisztították, gondozottak, szépek a közterületek. A sok-sok munkának meglátszik
a nyoma Izményben.
Mi nem csüggedünk! – mondja befejezésül Kelemen Ferenc. – Igyekszünk a kevés pénzt jól beosztani, a
magunk erejébõl megtenni, amit lehet, hogy Izmény kellemes, élhetõ település legyen az itt lakók számára.

amelyre ezúton is hív és vár mindenkit a csapat.
Ennek az eseménynek komoly költségei is vannak, ezért lesz belépõ, és szponzorokat is várnak
még. Csábító lehet, hogy a belépõk egyben tombolajegyek is lesznek, a meccsen két labdát sorsolnak ki, amelyet a neves focisták aláírásaikkal
látnak el.
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Nagy álmok elérésére
fogtak össze
A kõbánya már mûködik,
a szénvagyon
biztosíthatja a jövõt

Nagyszabású, milliárd eurós
terveken dolgozik más településekkel összefogva a várossá vált Nagymányok. Karl
Béla polgármester szerint
már látszanak a sikeres iparosítás eredményei, de hoszszú harc vár még rájuk.
NAGYMÁNYOK – Munkanélküliség

gyakorlatilag nincs Nagymányokon –
mondta büszkén Karl Béla, a város polgármestere. – Aki akar dolgozni, az el
tud itt helyezkedni. Sõt, munkaerõhiány
van bizonyos területeken. Sokat dolgoztunk, sokat harcoltunk, sok mindenrõl lemondtunk az elmúlt években
azért, hogy elindulhasson itt a fejlõdés.
Alacsonyan tartottuk az iparûzési adót,
ez most is csak 1,3 százalék, folyamatosan fejlesztettük az ipari parkunkat,
ennek is köszönhetõ, hogy ma 197
vállalkozás mûködik a településen.
Most egy nagy logisztikai központot tervezünk létrehozni a vállalkozások támogatására.

– Nagymányokról mostanában
mindenkinek a bányanyitás, az itt
rejtõzõ feketeszén, illetve mészkõ
hasznosítása jut eszébe. Hogy állnak ezek a nagy tervek?
– A mészkõ kitermelése gyakorlatilag megindult, a piaca biztosított, az útépítéstõl kezdve gyógyszeripari alapanyagig sok mindenre használható a jó
minõségû mészkõ, de kiszállítás még
nem történt, mert a bányához vezetõ út
egy szakasza még nem készült el, ez
folyamatban van, reményeik szerint rövid idõn belül forgalomba helyezési engedélyt kaphat, és ezzel megkezdõdhet a bányatermékek értékesítése. A
szénbányászat az egészen más kérdés. A szén hagyományos felhaszná-

lása tüzelõanyagként ma már nem gazdaságos, és környezetvédelmi szempontból sem elfogadott. Egy nagyívû
terven dolgozunk már régóta azért,
hogy a térséget a felemelkedés útjára
segítsük az itt lévõ ásványi vagyon segítségével. Ma már léteznek olyan korszerû szénvegyészeti eljárások, amelyekkel környezetkímélõ módon állítható elõ a feketeszénbõl sokféle értékes
vegyipari alapanyag. Erre alapozott
iparfejlesztést tervezünk a Kelet-Mecsek területén, errõl közel húsz települési önkormányzat vezetõje állapodott
meg, és ír alá hamarosan együttmûködési nyilatkozatot. A falvakat és városokat érintõ újraiparosítás jobb életet, élhetõbb településeket jelentene a környék lakosságának. Ehhez sok idõ és
még több pénz kell, úgy gondoljuk,
hogy tíz év és egymilliárd euró szükséges erre a programra. De nagyon fontos, hogy kormányzati, politikai szándék, akarat is kellene ennek támogatására, akkor várhatjuk csak, hogy befektetõket tudunk ide csábítani.
– Hogy vált be a városi lét Nagymányoknak?
– Teljes mértékben teljesültek a vá-

rossá váláshoz fûzött reményeink. Ma
a pályázatok többsége városoknak
szól, községként el se indulhatott volna ezeken Nagymányok. Az iparosítás
sem fejlõdhetett volna ilyen mértékben,
ha nem lépjük meg ezt.
– Mire pályáznak ebben az évben?
– Idén több pályázatot nyújtunk be,
elsõsorban a Területi Operatív Program keretében. A már megjelent pályázati felhívásokhoz kapcsolódva az önkormányzat pályázati tervei a következõk:
Helyi gazdaságfejlesztés körében:
A Sportcsarnok mellett részben fedett
piactér kialakítása kiszolgáló helyiségekkel, vizesblokkal, valamint hozzá
kapcsolódó parkoló kialakításával, a városközponti út leágazásának kiépítésével. A piaccsarnok részben fedett, oldalt
nyitott épület lenne, ami a késõbbiekben egyéb rendezvények megtartására is alkalmas lehet.
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések körében:
Újtelep teljes csapadékvíz elvezetõ
rendszerének kiépítése, a Kálvária u.
csapadékvíz elvezetési rendszerének
rekonstrukciója.

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése körében:
A 2015-ben átadott Egészségház épülete fel nem újított épületrészének felújítása, illetve a másik épületszárnyban
orvosi szolgálati lakás kialakítása. Az
épület alagsorában közösségi tér kialakítása (konditerem, tornaszoba). A pályázat keretében lehetõség lenne az
épület környezetének rendbetételére,
illetve a tetõ teljes felújítására.
Ipari Parkok, Iparterületek fejlesztése körében:
Az iparterület teljes infrastruktúra fejlesztése, ami jelenti az út, közmûvek
végleges kialakítását. Egyéb, amit a pályázat megenged.
Barnamezõs területek rehabilitációja körében:
A vasúti pályaudvar üzembe helyezése.
Ennek keretében:
● infrastruktúra fejlesztése és kármentesítés keretében a készlettéri épület teljes felújítása ( épület elsõ része a logisztikát kiszolgáló irodákból, hátsó része a Városüzemeltetési Csoport telephelyéül
szolgálna- raktár, mûhely, pihenõ),
● betonozott területek felújítása, belsõ
utak és raktárhelyiségek kialakítása.
A felsorolt tervek megvalósulásának feltétele a kedvezõ pályázati elbírálás.

A polgármester egyik büszkesége a nemrégiben átadott lõtér

Az önkormányzat a belsõ utak felújítására is pályázni szeretne, amennyiben ilyen
tartalmú pályázati lehetõség nyílik. Ennek
keretében elsõsorban a Petõfi utca „falusi” szakaszának és a József A. utca felújítása, valamint a Béke utca csapadékvízelvezetésének megoldása szükséges.
A fentieken túl saját forrásból idén megvalósul a Petõfi utca - Hunyadi utcai járda kivitelezése, az Ady utcai pincesor
zúzott kõággyal való feltöltése, illetve
tervben van a Petõfi utca - Gyógyszertár szakaszon a járda megépítése is.
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4 év – 4 kihívás
Az éves taggyûlésen értékelték a cég helyzetét
A társaság éves taggyûlésére – a szokásos száraz számadatokon túl – informatív kiadvány formában megjelentette a
Mezõföldvíz Kft. a 2015. évérõl készült Éves Jelentését. Mint korábban, idén is nagy hangsúlyt fektetünk a tényszerû, tárgyilagos tájékoztatásra. Talán ennek is köszönhetjük, hogy az elmúlt
4 évben megtartott taggyûléseken és a Felügyelõ Bizottság ülésein egyetlen ellenszavazat sem volt az elõterjesztéseinkrõl. A
teljesítményünk értékelését nem a cégvezetés hivatott elvégezni, de a Társaság jelenlegi helyzetét, tevékenységünket, mindennapi munkánkat legjobban tükrözõ mutatókat kötelessége objektíven bemutatni. A mellékelten hivatkozott kiadvány és az
Éves Beszámoló mindezt tartalmazza.
Az elmúlt 4 év értékelésének összegzése: a vezetésnek 4 kemény kihívással kellett megbirkóznia, a biztonságos üzemeltetés fenntartása mellett.
1) Kormányzati célok teljesítése
●

Integráció befejezése (400-ból -> 40 szolgáltató lett)
A víziközmû-vállalatok integrációja sikeres volt, a folyamat várhatóan
2017-re befejezõdik. Ma 40 professzionális víziközmû társaság biztosít víz- és csatornaszolgáltatást Magyarországon - a korábbi, közel 400
szervezet helyett.
Infrastruktúra, közmûfejlesztések (ivóvízminõség-javító programok,
szennyvízrendszerek)
Az ivóvíz-szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés, -tisztítás színvonala jelentõs mértékben javult, 2008–2015 között EU támogatások felhasználásával összesen 690 Mrd Ft fejlesztés valósult meg az ágazatban.
A 2014-2020-as uniós költségvetési ciklusban több száz milliárd forint
forrásra számít az ágazat a csõrendszerek cseréjére, amire a rendszer
átlagéletkora alapján nagy szükség van. Tavalyi évben Európai uniós támogatással, egymilliárd 47 millió forintból vált valóra a Fejér megyei Elõszállás település szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása.

●

●

Rezsicsökkentés
2013. július 1-jétõl a rezsicsökkentés a víziközmû-szolgáltatásra is kiterjedt, a lakossági árak 10 százalékkal csökkentek, azonban a szolgáltatók üzleti eredménye ezzel közel arányosan romlott. 2013-tól az
ágazatot a közmûadó is terheli, e jogcímen a víziközmû-szolgáltatók
2015-ben 14 Mrd Ft-ot fizettek be a költségvetésbe, az adót pedig nem
építhették be az áraikba. A vidéki szolgáltatóknak ez további 10% forráskivonást jelentett.

2) Pénzügyi-gazdasági stabilitás biztosítása
●

●

❍

Víziközmû ágazati javaslatok a megoldásra
Feszített és kiélezett gazdálkodásra számít idén is a víziközmû-szektor,
a legjelentõsebb kockázatot a likviditás megõrzése jelenti. A legnagyobb teher a közmûvezeték-adó, aminek sürgõs kivezetését kéri a
víziközmû ágazat, valamint az áfa mérséklését is, ami a rezsicsökkentés fenntartását biztosíthatná a fogyasztók számára.
MEZÕFÖLDVÍZ Kft. saját hatáskörben tett intézkedései
Külsõ forrás bevonása (tõkeemelés)
A társaság gazdálkodási stabilitásának megõrzése érdekében a legnagyobb tulajdonos (Paks) – a taggyûlés jóváhagyásával – 2015 decemberében 100 millió forint tõkeemelést hajtott végre. A forrásra többek
között a közmûvezetékadó és a bevételcsökkentés miatt volt szükség,

elõbbi éves szinten 210 millió forint kiadást, utóbbi pedig 150 millió forint árbevétel kiesést jelent. A törzstõkeemelés átmenetileg stabilizálja
a cég pénzügyi helyzetét.
❍

❍

Belsõ intézkedések (költségcsökkentések)
Gazdasági szempontból nehéz évet tudhat maga mögött a cég. A társasági környezetben bekövetkezett változások komoly kihívás elé állítottak bennünket. Sok új kérdés merült fel a további mûködésünk
kapcsán, de a válaszokat idén biztosan megtaláljuk ezekre. Erõsítjük
vállalkozói tevékenységünket, költségcsökkentõ intézkedési tervet készítettünk és igyekszünk gyorsítani a hátralékok beszedését.
Vállalkozói tevékenység (másodlagos bevételnövelés)
Legnagyobb munkánk Pakson a Vácika területén kialakítandó új lakótelkes övezet közmûvesítése, a vízellátás, szennyvízelvezetés rendszerének kiépítése volt. A kivitelezési munkák nyáron indultak, melynek során 1978 m víz- és 1859 m szennyvízvezetéket fektettünk le. Az ivóvízés a szennyvízhálózat kivitelezési munkái a tervezett ütemben zajlottak,
határidõre és költségkereten belül elkészültek. A 100%-osan önkormányzati finanszírozásban, cégünk kivitelezésében megvalósult beruházás értéke megközelíti a nettó 190 millió Ft-ot.

3) Felhasználói egyenérték > 150 ezer
A Társaság vezetése az elmúlt években megötszörözte a korábbi Paksi Vízmû ellátási területét, az ún. fogyasztói egyenértéket. Ez azonban még nem
éri el a törvényben elõírt 150 ezres számot. A szerzõdés már megköttetett másfél éve, de várjuk az Energia Hivatal jóváhagyó döntését Dunaújváros csatlakozásáról.

4) Felkészülés Paks2-re
Az integrációs folyamat mellett az atomerõmû-bõvítési projekt is tartogat feladatokat. A beruházást felkészülten várja a Mezõföldvíz: a szennyvíztelep
rekonstrukciójával a létesítmény kapacitása már alkalmas arra, hogy a lakosságszám 20%-os emelkedését követõen is meg tudja tisztítani a beérkezõ szennyvizet. Emellett a Paks II. építési területérõl is tud majd fogadni
500 köbméter/nap mennyiséget. Az ivóvízhálózat tisztító- és termelõkapacitás terén is elkezdõdött a felkészülés: elkészült a tanulmányterv a városi
plusz felhasználás mellett az építési területet is kiszolgáló rendszer megvalósításához. A tanulmányterv lényege, hogy olyan vízellátási rendszert kell
kialakítani Pakson, amely egyrészt megoldja (kettõs betáplálással) a Paks2
atomerõmû biztonságos ivóvíz ellátását a csúcsidõszakban 7.000 építõ számára, valamint kiszolgálja a 20 ezerrõl várhatóan 24 ezerre növekedõ
városi lakosság igényét is. Ez a víziközmû beruházás és rekonstrukció kiterjed a kútfelújításoktól kezdve, a vízkezelési technológián át a hálózat részleges felújításáig. A fejlesztés megvalósításához több forrásra is számít a
cég, amelybõl a teljes régió és az üzemeltetett települések is hosszú távú
elõnyöket élvezhetnek.
E kihívások jelentõs erõpróbát jelentenek, de nem tántorítják el a cégvezetést a céljaink elérésétõl. A taggyûlés résztvevõi ebben egyhangúlag támogatták az ügyvezetõ igazgatót.
A taggyûlés napirendjén szerepelt a 2015. év üzleti, valamint pénzügyi-gazdasági beszámolójának elfogadása, a 2016. év üzleti terv irányelveinek ismertetése és a jövõbeli integrációs lehetõségek áttekintése. Az eseményen a cégvezetés eddigi munkájukat megköszönve elismerést adott át Valkai György nyugalmazott százhalombattai fõmérnöknek, valamint köszönetét fejezte ki Varga Lajosnak a Dunaföldvári fõmérnökség eddigi irányításáért.
A részletes eredményekért, táblázatok és mutatószámok elemzéséhez lapozzák fel kiadványunkat az alább csatolt dokumentumban:
http://www.mezofoldviz.hu/res/uzleti_jelentes_2015.pdf
dr. Hanol János, szervezési és kommunikációs osztályvezetõ
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FÜRDÕÉLMÉNY A Bonyhádi Termálfürdõ
KEDVEZÕ
2016. évi belépõjegy árai:
ÁRAKON
Egész napos felnõtt belépõ
990 Ft

ÉLMÉNYMEDENCE
ÜLÕMEDENCE
GYERMEKPANCSOLÓ
SPORT ÉS JÁTÉKOK

7150 B onyhád, D eák F . u . 1 0/D.
Telefon: 2 0/571-6
6 139
furdo@bonycom.hu, b onyhadifurdo.hu
facebook.com/bonyhaditermalfurdo
NYITVA: n aponta 9 .00 – 2 0.00 ó ráig
hétköznaponként 6 .00 – 9 .00 k özött ú szás
szombatonként 2 0.00 – 2 4.00 é jszakai f ürdõ

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

Kedvezményes belépõk
hétfõtõl péntekig:
Csoportos belépõ 15 fõ felett
felnõtt részére:
700 Ft/fõ/nap
Csoportos belépõ 15 fõtõl nyugdíjas/diák részére:
500 Ft/fõ/nap
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.
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XVI. Völgységi Könyvfesztivál
Június 10-12. között Bonyhádon ismét megrendezik a Völgység egyik legnagyobb kulturális rendezvényét, a Völgységi Könyvfesztivált. A három napos rendezvény színes és igényes kikapcsolódást kínál minden korosztály
számára festõi környezetben, a Perczel kertben. A programkínálat ígéretes,

a neves vendégek sorában többek között Endrei Judit, közismert televíziós
személyiség, Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértõ, népszerû történelmi regények szerzõi, Tari Annamária klinikai pszichológus, mûsorvezetõ,
Incze Zsuzsa a Csellengõk házigazdája is szerepel, de lesznek tûzsonglõrök, lesz játszóház, fellép a Bartina Együttes, és a világ legügyetlenebb bûvésze is. Aktualitások a programról a könyvtár honlapján és az esemény
Facebook-oldalán lesznek követhetõk.

REJTVÉNYPÁLYÁZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL
Márciusi rejtvényünk megfejtése:
„Nem lesz itt semmiféle tojásfestés!”
A képen a nyertes, Hangya Adrienn bonyhádi
lakos (a kép jobb oldalán) veszi át a nyereményt
Filóné Ferencz Ibolya polgármester megbízásából, Metz Csillától a Városházán, Bonyhádon,
a Széchenyi tér 12. sz. alatt.
Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését
2016. június 15-ig, levelezõlapon kérjük postára adni.
Levélcím: Völgységi Önkormányzatok Társulása,
7151 Bonyhád, Pf. 56. Kérjük, ne felejtsék el 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 várjuk a hírlevél
terjesztésével kapcsolatos
észrevételeit.

