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Nagy nyárbúcsúztató
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Falunap volt
Kismányokon

Barackválogatás Kisvejkén.
Munkaigényes a gyümölcstermesztés, a szüret idején
nem csak helybelieket, hanem sok környékbelit és diákot is foglalkoztatnak.

4. oldal

Útlezárások lesznek a
Székely Lakodalom miatt
4. oldal

Kerek évfordulót
ünnepeltek
a TETT-re Kész Napon
5. oldal

Gyermeknap Grábócón
5. oldal

Újra aláírták
a testvéri szerződést
5. oldal

A Művelődési Központ
programkínálata
6-7. oldal

Rejtvény – pályázat,
fesztiválok, falunapok
12. oldal

Mire lapunk megjelenik, éppen véget ér a kajsziszezon,
a késõi fajták is gyorsan beértek a nagy melegben. A
sárgabarackról leginkább Kisvejke híresült el, de az
egész Völgységben nagyon sok embernek ad munkát
a gyümölcstermesztés. Egyre többen telepítenek kajszit, Kisvejkén a környékbeli gazdák szövetkezetet is
létrehoztak korábban a gyümölcs feldolgozására, értékesítésére. Az önkormányzatnak nagyívû tervei vannak az ágazat további fejlesztésére. Vannak Kisdorogon
is gazdálkodók, fõleg gyümölcstermesztéssel foglal-

koznak, köztük olyan is, amelyik saját hûtõházzal rendelkezik és 8-10 embernek is ad munkát. Lengyelben
6-7 család foglalkozik komolyabb méretben kajszi- és
almatermesztéssel, az érési szezonban ez is sok munkáskezet igényel, és léüzem is mûködik a gyümölcstermesztésre alapozva. Szóval megélhetés, foglalkoztatás szempontjából nagyon komoly szerepe van a
gyümölcstermesztésnek. Nemcsak kajsziról van szó
egyébként, hiszen például jelentõs alma- és szõlõültetvények is vannak a Völgységben.

Mi újság a völgységi településeken?
Izmény

Kisdorog

Kisvejke

Lengyel

Kelemen Ferenc

Klein Mihály

Höfler József

Lórincz Andrea

8. oldal

9. oldal

10. oldal

11. oldal
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Izelítõ a nap
eseményeibõl:
Egész nap: ingyenes ugrálóvár, trambulin, gokart,
étel- és italakciók a megújult Strandbüfében
Délután 16 órától: habparti,
lufihajtogatás, egészségügyi
tanácsadás, állapotfelméréssel
Este 18 órától: Fürdõ Szépe
Választás
Közben színpadi mûsorok,
amely során fellép
a Kaposvári Roxínház,
Mezei Brigi és a lányok pedig egy
fergeteges Kangoo-bemutatóval rukkolnak elõ
Este 20 órától 23:30-ig: zenés
éjszakai fürdõzés Dj. Harkival
Tûzzsonglõr-show 20:50-tõl
Egyéb meglepetések,
ajándékok...

NAGYMÁNYOK

Friss hírek, aktualitások:
facebook/bonyhaditermalfurdo
www.bonyhadifurdo.hu
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Falunap volt Kismányokon
2017. július 1.
Laurus Alapítvány
Csillagrózsa Tanoda

SAJTÓKÖZLEMÉNY

VÁRALJÁN FOLYTATJA MUNKÁJÁT A CSILLAGRÓZSA TANODA
AZ EFOP-3.3.1-16-2017-00061 PROJEKT KERETÉBEN
A Laurus Alapítvány pályázatot nyújtott be Csillagrózsa Tanoda címmel a váraljai
diákok képességfejlesztése, iskolai sikerességük támogatása érdekében. A pályázatot 18 849 878 Ft összegû támogatásban részesítette az Emberi Erõforrások Minisztériuma döntése alapján az Európai Unió hazai társfinanszírozással.
A támogatás mértéke 100 %. A projekt idõtartama 2017. május 01. - 2018. szeptember 1. Megvalósítás helye: Váralja Kossuth Lajos utca 100.

Néptáncosok is szórakoztatták a közönséget a kismányoki falunapon

Az eddigiekhez képest megújult falunappal várták a
helybelieket, az elszármazottakat,
és persze minden érdeklõdõt
Kismányokon július közepén.
Ugyanis míg korábban kétnapos
volt a rendezvény, idén egyetlen
napba sûrítették a programot, de
a közkedvelt falukaland sem marad el, ami eddig állandó eleme
volt az eseménynek, csak éppen
augusztusban rendezik.
A falunap egyébként ökumenikus istentisztelettel kezdõdött,
majd kulturális programok szórakoztatták az érdeklõdõket, miközben fõtt a vacsorára szánt töltött

KISMÁNYOK

káposzta is. Fellépett a Bátaszéki
modern tánccsoport, a Glück Auf
Hagyományõrzõ Együttes, a
Zelke Néptánccsoport, a Kismányoki Aprónép gyermektánccsoport, Fazekas Lázár mesemondó, valamint Bayer Attila és barátai zenéltek. A nap sztárvendége
Homonyik Sándor volt.
A gyerekeket emellett ugrálóvár,
fa- és ügyességi játékok, íjászat
és lovaglás várta. A pálinkaversenyre 41 mintát neveztek. Az év
pálinkája címet Farkas Balázs szamócapálinkája érdemelte ki. Különdíjat kapott Patócs Csaba és
Fischer János.

A Projekt célja: Váralján a Csillagrózsa Tanodában 25 fõ többségében halmozottan hátrányos helyzetû általános iskolás és középiskolás tanuló részére egyéni
mentori szolgáltatás, közösségi programok, képességfejlesztés, felzárkóztatás,
indirekt fejlesztés, szociális segítségnyújtás és identitástudat erõsítése szorosan
együttmûködve a családokkal és a pedagógusokkal. Arra törekszünk, hogy a bevont tanulók évismétlés nélkül végezzék el az általános iskolát, majd hiányszakmában végzettséget biztosító, vagy érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább. A középiskolát végzõk pedig alkalmassá váljanak a munkába állásra, a családi szerepükre, ill. minél több fiatal tanuljon felsõoktatási intézményben tovább.
Tevékenységeink: A projekt elején bemeneti mérést végzünk, amely alapján készítjük el a bevont tanulók egyéni fejlesztési tervét. A projekt végén kimeneti méréssel mérjük a tanuló ill. a munkánk eredményességét. A gyerekeket a szakköri munkák, rendezvények, során készítjük fel családi szerepükre, illetve pályaválasztásra, amely a munkaerõ piaci sikerességüket is támogatja. A Csillagrózsa
Tanoda életébe igyekszünk a családokat is bevonni, számukra munkaerõ-piaci,
szociális segítségnyújtást, tanácsadást biztosítunk. Az iskolába lépõk számára képességfejlesztõ programot bonyolítunk le, sulikezdõ csomagot biztosítunk. A kirándulások, nyári táborok az ismeretszerzést, élményszerzést és a közösségépítést, valamint a tehetséggondozást is támogatják. A gyerekek és mentoraik más
mûködõ tanodákat is meglátogatnak a projekt keretében, tapasztalatot szereznek azok mûködésérõl és a jó gyakorlatokat adják át. A projekt során együttmûködünk az OKTATÁSI HIVATAL EFOP 3.1.7-16 „Esélyteremtés a köznevelésben”
címû kiemelt projekttel, amely keretében biztosított a teljeskörû szakmai háttértámogatás.

A Székely lakodalom
tervezett vonulási útvonalai
és az útlezárások
2017. augusztus 5-én
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2 jelû útlezárás 14:45-15:00 – Szent Imre utca
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EZ TÖ R TÉNT A VÖLGYSÉGBEN

Kerek évfordulót ünnepelt a TETT
Különleges volt az idei, a
17. TETT-re Kész Nap, hiszen egyúttal a Társadalmi
Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás (TETT) fennállásának
húszéves évfordulóját is
ünnepelték. A tájékoztató
elõadásoknak és a Gránitdíj átadásnak – amelyet
Bakó Józsefné jegyzõ vehetett át – Bátaapáti, a tagtelepülési iskolák diákjainak szervezett programnak
pedig Mórágy adott otthont.
BÁTAAPÁTI-MÓRÁGY Darabos

Józsefné, Bátaapáti polgármestere, a társulás elnöke az ez alkalomból tartott sajtótájékoztatón elmondta, hét település részvételével 1997-ben alakult meg a szervezet, amelynek elsõdleges feladata a bátaapáti radioaktív hulladéktároló mûködésének társadalmi felügyelete és a lakosság tájékoztatása. Tavaly Ófalu csatlakozásával bõvült a létszám. Mi sem

Bakó Józsefné jegyző (balra) vehette át a Gránit-díjat Darabos Józsefnétől

bizonyítja jobban munkájuk eredményességét, mint az, hogy a tároló mûködése az egész térségben nagy társadalmi elfogadottságnak örvendhet.
Kiemelkedõ esemény volt idén,
hogy az egyes kamrában májusban elhelyezték az utolsó vasbeton konténert. A munka 2018ban a második kamrában már új,
még hatékonyabb tárolási koncepció szerint zajlik majd.

Gyermeknap
GRÁBÓC Légvárral, ingyenes fagylalttal, szendviccsel, édességgel, ásványvízzel, valamint üdítõvel várták a rendezõk, a Grábócért Egyesület és a község önkormányzata a falu apraját június 3-án. A gyermeknapi program résztvevõi Boglári Tamás báb elõadását nézhették, hallgathatták végig az Illyés Gyula Megyei Könyvtár támogatásának köszönhetõen – derül ki az önkormányzat beszámolójából. Az elõadás után
a gyerekek játékos versenyeken – lekváros kenyérevõ-, lisztfújó-, futó-, célba dobó verseny, alma peca szájjal – vehettek részt. A vetélkedõk után rendõrségi bemutató, majd a Csiga-Biga Alapítvány kutyás
játszóháza következett. A rendezvény zárásaként a bonyhádi önkéntes tûzoltók jóvoltából egy fergeteges habparti közepén találhatták magukat a gyerekek, akiknek egyébként a nap folyamán a lovaglást is lehetõségük volt kipróbálni az ifjabb Gábori család közremûködésével.

A lovaglásnak
most is nagy
sikere volt

Glöckner Henrik, Mórágy polgármestere kiemelte, annak idején Bátaapáti és Mórágy volt a
zászlóvivõje az ügynek, hogy vállalják ezt a sokak által kritizált feladatot, amelynek ellátása egyrészt nemzeti érdek, másrészt a
települések javát is szolgálja, és
amely remek példája lett a sikeres
együttmûködésnek, amelynek
alapja az õszinte, nyitott és korrekt
kapcsolat.

A bátaapáti tudományos tanácskozáson elõadások hangzottak el, majd a Gránit-díj átadása következett. Ezzel az elismeréssel fejezi ki minden évben a
köszönetét a társulás azoknak,
akik kiemelkedõ tevékenységükkel, szerepvállalásukkal hozzájárulnak a sikeres mûködéséhez.
Idén Bakó Józsefné, a Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzõje vehette át az elismerést.
A díjat odaítélték Potápi Árpád
Jánosnak, a térség országgyûlési képviselõjének is, ám õ parlamenti elfoglaltságára való tekintettel egy késõbbi idõpontban
veszi át.
Mórágyon mindeközben a jövõ
generációja számára tartottak
programot, ott ugyanis a tagtelepülések iskolásai – harminckét
gyermek négyfõs csapatokban –
játékos vetélkedõ formájában ismerték meg egymás településeit, illetve ismertették meg saját településüket.

Újra aláírták a szerződést
CIKÓ Testvértelepülési kapcsolatuk húsz éves évfordulóját ünnepelte
nemrégiben Cikó és a Németországban található Dautphetal. Cikóról
34 tagú küldöttség utazott Hessen tartományba, ahol rendkívül vendégszeretõ fogadtatásban volt részük – számolt be az eseményrõl
Haures Csaba, Cikó polgármestere.
A háromnapos látogatás elsõ napján megnéztek egy környékbeli
szélerõmû-parkot, majd a hagyományos német faszerkezetes építészet
remekeit csodálhatták meg.
Április 22-én délelõtt Biedenkopfban városnézésen vettek részt, majd
szabad programra is volt lehetõség. Este került sor a jubileumi ünnepségre, amelyen a helyi egyesületek énekkarai, tánccsoportja és zenekara léptek fel. A Cikói Székely-Német Hagyományõrzõ Egyesület kórusa is mûsort adott, amelynek részeként egy német dalt is elõadtak.
A testvértelepülések képviselõi ünnepélyes keretek között újra aláírták, és ezzel megújították a korábban kötött szerzõdésüket.
A magyar csoport vasárnap a közös misét és
ebédet követõen indult
el Magyarországra. A
két település képviselõi
még szombaton megajándékozták egymást.
Dautphetal három köztéri játékot adott ajándékba Cikónak, amelyeket késõbb hoznak
majd el a Tolna megyei
településre.
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Több mint 100 millió forint támogatást nyertek
Pályázatok tekintetében jó
éve van az izményi önkormányzatnak, eddig összesen 109 millió forintot nyertek. Persze ez nem véletlen,
hiszen igyekeznek is minden lehetõséget megragadni, amit csak lehet.
IZMÉNY Tízmillió forintot nyertek

az adósságkonszolidáció kompenzációs pályázaton, amelybõl a
temetõbe vezetõ utat aszfaltozták
újra, nemrégen át is adták a forgalomnak – tájékoztatta lapunkat
Kelemen Ferenc polgármester.
Sikerrel járt az orvosi rendelõ
építésére beadott pályázatuk is,
amellyel 55 millió forintot nyertek.
Némi üröm az örömben, hogy az
eredeti költségvetés 96 millióról
szólt, így csak a falu központjába
tervezett épület készül el 2018
októberéig, a berendezésérõl viszont más forrásból kell gondoskodniuk. Az épületben kap majd
helyet az orvosi, a fogorvosi és
védõnõi rendelõ is.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
energetikai pályázata keretében a
sportöltözõ felújítására nyertek
20,5 millió forintot.
A Bonyháddal közösen beadott, szintén TOP-os óvodafelújítási pályázatuk is sikerrel járt. A
teljes rekonstrukcióhoz mintegy
36 millió forintra lenne szükség,
az elnyert 21 millió forintba a tetõ
felújítása nem fért bele. Ebbe
azonban Kelemen Ferenc nem

nyugszik bele könnyen, igyekszik önkormányzati területeken kiterminden követ megmozgatni és melt bozót feldolgozásában jelenforrást keríteni a felújításra. A költ- tene nagy segítséget. 2010 teléségek közel fele már összejött.
tõl viszszaálltak fatüzelésre a gázAz önkormányzat tetõfelújításá- ról, amivel évente mintegy 4-500
ra is pályáztak, de nem jártak si- ezer forintot takarít meg az önkorkerrel. Ennek oka, hogy nincs mányzat.
még öt éve annak, hogy a
Konditermet is berendeztek
kapcsolódó épületben levõ
mûvelõdési ház tetejét felújították.
Ugyancsak támogatási
igényt nyújtottak be a
vizesárkok felújítására. Volt
már egy sikeres pályázatuk
2011-ben, de az országos
keretösszeg elfogyott és végül nem jutottak támogatáshoz, ebbõl is kiindulva most
sem túl bizakodóak a sikert illetõen.
Gépvásárlásra is nyújtottak be támogatási igényt.
Egy 82-es MTZ traktort, egy
mulcsozó és egy hótoló
adaptert, valamint egy aprítógépet szeretnének beszerezni. Utóbbi az útszéleken,

Falunap és szüreti felvonulás is lesz
A település két legnagyobb rendezvénye a falunap és a szüreti felvonulás, ezt a két programot idén elsõ alkalommal tartják meg
összevontan.
A felvonulást követõen a falu központjában felállított sátorban
környékbeli hagyományõrzõ együttesek mellet sztárvendégként
Vastag Tamás és a Band of StreetS zenekar lép fel. Ezen felül lesz
tombolasorsolás, tûzijáték és bál. A gyerekeket ugrálóvár, trambulin, körhinták várják majd, és idén is lángossal és pörkölttel vendégelik meg a résztvevõket.

A LEADER pályázatok megjelenésére várnak. A régi tájház felújítására szeretnének majd támogatási igényt benyújtani mintegy
négymillió forint értékben.
Tavaly megvásároltak egy nagyon rossz állapotú épületet, ame-

Elkészült a temetőhöz vezető út

lyet próbálnak felújítani. Két kis
apartmant alakítanának ki benne.
Ezeket albérletként szorult helyzetbe kerülõk, vagy fiatalok igényelhetnék, vagy ha ilyen nincs,
akkor szállásként kiadhatná õket
az önkormányzat. Örököltek egy
hasonlóan leromlott állapotú épületet, amit szintén szeretnének
helyreállítani, valamint az új építésével felszabadul a régi orvosi rendelõ is, amelyet szintén lakássá
tudnak majd visszaalakítani.
Mindent megtesznek, hogy a
fiatalokat a településen tartsák,
vagy hogy Izménybe vonzzák.
Például az elsõ otthon megszerzéséhez a képviselõ-testület döntése alapján idén öt család részesülhet kétszázezer forintos támogatásban. A lehetõséggel eddig
egy egygyermekes pár élt, további kettõ igénylõ is van, így év végére kimerülhet a keret.
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Fo l y t a tó d n a k a f e j l e s z t é s e k K i s d o r o g o n
Újraaszfaltozott fõút, valamint felújított mûvelõdési
ház látványa fogadja a
Kidorogra érkezõket, a településen áthaladókat, de az
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) is teljesen felújított épületben mûködik.
KISDOROG További fejlõdés zajlik,

illetve várható a településen, ami
jelentõs elnyert támogatási öszszegeknek köszönhetõ. Mivel a
településnek nem volt konszolidálandó adóssága, ezért az utóbbi években kétszer nyert el tízmillió forintos kompenzációs támogatást. Az utolsó körben kapott
összegbõl rendbe tették a Temetõ utca burkolatát, valamint a Fõ
utcán aszfalt burkolatot kapott a
járda, a Petõfi utcában pedig térköves burkolatot építenek – tájékoztatta lapunkat Klein Mihály polgármester.
Az orvosi rendelõ felújítására
már negyedszerre adtak be pályázatot, és most végre sikerrel is
jártak. A nyolcvanéves épület
rendben tartása már nagy gondot jelentett az önkormányzat számára, ám most 28 millió forintot
nyertek a felújítására a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretében. A teljes rekonstrukcióra ez az összeg
sem elég, de a legszükségesebb
beavatkozásokat végre tudják
hajtani. Például felújítják a tetõt,
és ezzel megszüntetik a beázást,
lecserélik a nagyon rossz állapotban levõ nyílászárókat, szigetelik
a falakat, korszerûsítik a fûtést.
Akadálymentesítik az épületet,
ami már nagyon régóta esedékessé vált, valamint a szociális
blokkot is átalakítják. Még így is
hozzá kell tennie az önkormányzatnak némi önerõt az elnyert
összeghez.
Az óvoda felújítására Bonyháddal konzorciumban nyertek
támogatást, amelybõl a Kisdorogra esõ rész 20 millió forint.
Egy nagyon régi épületrõl van
szó, amelynek esetében ebbõl
az összegbõl állagmegóvásra futja, a beruházás a hátsó fal rendbehozatalát, a fûtés korszerûsítését, a belsõ aljzat és a nyílászárók
cseréjét foglalja magában.

Új burkolatot kapott a járda
Kárpát-medencei Vidékfejlesztési Találkozó

További cél lenne az önkormányzat épületének felújítása,
amelyre eddig nem tudtak forrást
szerezni, de folytatni kellene az
orvosi rendelõ helyrehozatalát is.
Emellett több utca burkolata is rekonstrukcióra szorulna. A Petõfi
és a Dózsa utcában is van felújításra váró útszakasz, amelyeken
minden évben problémát jelentenek a felfagyások és a nyomukban keletkezõ kátyúk. Ezekre a
célokra is keresik a pályázati lehetõségeket.
A település legnagyobb rendezvénye a gyermeknap, amely egyben majális is, fõzõversennyel, játékokkal, focival. Szintén sok helybelit mozgat meg a karácsonyi
készülõdés, jó mûsorokkal, a
gyerekek ajándékokat is kapnak.
Szerencsére a civilek –
Kisdorogi Német Hagyományõrzõ Egyesület, Kisdorogi Székely
Hagyományõrzõ
Egyesület,
Kisdorogi Nyugdíjas Klub – is nagyon aktívak és sok rendezvényt
szerveznek. Rendkívül agilis a német kisebbségi önkormányzat,
amelynek immár hagyományos
rendezvénye a Nudeln Tag. A
Kisdorog FC is meglehetõsen aktív. A helyi évtizedek óta a megye
egyik meghatározó csapata volt,
a foci sok embert megmozgat a
településen. A klub pályázati lehetõségek tekintetében is aktív,
ilyen támogatásból újították fel a
focipálya öltözõjét. Klein Mihály

hozzátette, az önkormányzat támogatja a civil szervezetek mûködését és törekvéseiket.
Ezen felül olykor olyan rendezvényeknek is helyet ad a falu,
mint amilyen nemrég a Kárpátmedencei Vidékfejlesztési Találkozó volt, amit a Miniszterelnök-

ség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Kisdorogért Egyesület
hívott életre. A programon számos témakört érintõ elõadások
hangzottak el, és a megjelentek
a nap során a helyi termelõk által kínált finomságokat is megízlelhették.

A Dőry kúria helyzete megoldatlan
Problémákról is beszámolt a falu vezetõje. Mint elmondta, ragaszkodnak az óvodához és a saját konyha fenntartásához, de
mindkettõ mûködéséhez jelentõs mértékben kell kiegészítenie az
állami normatívát az önkormányzatnak. Hozzátette, az iparûzési
és kommunális adó jelentõs része erre megy el. Nem hátrányos
helyzetû térségként az illetékesek három fõre csökkentették a településen alkalmazható közfoglalkoztatottak számát. Pedig több
munkaerõre lenne szükség a közterületek rendbetételére.
Nagy szívfájdalma a Dõry kúria állapota. Az épület helyzete nem
rendezett, folyamatosan romlik az állaga. A falu központjában levõ épületet nem tudja átvenni az önkormányzat, de legalább a
parkot szeretnék rendben tartani.
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A kajszi meghatározza
a ter veiket is

Lezárulóban van a község
életét meghatározó kajsziszezon. A vidékre jellemzõ
gyümölcstermesztés meghatározza az önkormányzat
pályázati törekvéseit is.
Persze azért a kajszin túl is
van élet Kisvejkén.
KISVEJKE Mint azt Höfler József
polgármester elmondta, az utóbbi években inkább tartalékolták a
pénzt, mivel gazdaságfejlesztési
pályázaton szerettek volna indulni, és vártak a lehetõségre. Ez
most eljött, és be is adtak egy
180 millió forintos támogatási
igényt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. A mintegy 60-65 gazdát
tömörítõ Danubia Frucht szövetkezettõl vásárolna vissza az önkormányzat egy területrészt,
amelyre 100 százalékos támogatottsággal építenének egy új csarnokot. Ebben viszont egy olyan
válogató berendezés mûködne
majd, amelyet a szövetkezet már
megvásárolt, de nincs olyan helye, ahol felállíthatná. Így kicsit bonyolódnának a szövetkezeti tulajdonviszonyok, de az önkormányzatnak nem feladata, hogy gyümölcsfelvásárlással foglalkozzon.
A testület döntésén múlik, de a
szövetkezet feltehetõen bérelhetné majd a helyet.
A pályázattal kapcsolatban a
végleges döntésre várnak. A teljes beruházás költsége 500 millió forintot tesz ki. Bíznak a sikerben, mivel a továbblépéshez nagy
szükség lenne a bõvítésre.
Az idei kajsziszezon kicsit hektikus volt. A virágzás idején nagyon kedvezõ volt az idõjárás, aztán kevésbé, ennek következtében rengeteg barack lett, de sok
közte az ipari méretû. Szerencsé-

Megvan már az
új gyümölcsválogató berendezés, remélik,
hogy hamarosan új csarnok
is lesz hozzá

re a szövetkezet fel tudta vásárolni a terményt.
Munkaerõpiaci szempontból a
gyümölcstermesztés hatása kettõs. Nagyon nagy a munkaerõigénye, a metszéstõl kezdve a betakarításig tartó idõszakban, tehát akár kora tavasztól egészen
õszig. Viszont csak szezonális lehetõség. Lehet vele jól keresni,
de az évben van egy néhány hónapos idõszak, amikor semmi
feladat nincs az ültetvényekkel
vagy a terméssel. Nem csak helybeli munkaerõt igényel a
gyümölcstermesztés, hanem sok
környékbelit és diákot is foglalkoztatnak. Nem könnyû feladat
elérni, hogy egész éves munkalehetõséget biztosítsanak a
dolgozóiknak.

Szintén a sárgabarackra épül
a település legnagyobb rendezvénye, a Kajszi Fesztivál, amelyet idén július 29-én rendeznek
meg. A hagyományos lekvárfõzõ
versenyhez a szövetkezet adja a
gyümölcsöt, a többit a „versenyzõk” hozzák magukkal. A délelõtti lekvárfõzés mellett lesznek színes gyermek-, és kulturális programok, fellépnek többek között
hagyományõrzõ együttesek,
Sztankovszky Miklós énekes,
színész ad operett- és nótamûsort, a „Stanley és a Retro Jam
Rock” zenekar pedig élõ koncertet prezentál.
Persze a kajszin túl is van élet
Kisvejkén. Bonyháddal társulásban nyertek támogatást az óvoda
felújítására. A munka tetõcserét,

vizesblokk-felújítást, kazán- és nyílászáró-cseréket jelent, valamint
magában fogalja az udvar rendbetételét is. Ez összesen 21 millió forintos beruházás.
Ezen felül a LEADER program
keretében várnak a megnyíló
pályázati lehetõségekre. A temetõre szeretnének költeni,
mégpedig vizesblokk kialakítására, valamint a terület bekerítésére és tereprendezésére, hogy
újabb sírhelyeket tudjanak kialakítani. Ez mintegy hatmillió forintos beruházás lenne, az elnyert
támogatástól függõen az önkormányzat is hozzájárulna a költségekhez.
Az adósságkonszolidációból
kimaradt települések kompenzációja keretében – mivel nem
volt hitele – Kisvejke két alkalommal részesült 6,5 millió forintos támogatásban. Az elsõ
körbõl az orvosi rendelõt hozták
rendbe, a másodikból pedig a
képviselõtestület döntése nyomán utcákat újítottak fel, némileg kiegészítve a kapott összeget. A Jókai utca egy szakaszán
az út burkolata készült el, a Kossuth Lajos utcában megújult egy
járdaszakasz, a Dózsa György
utca egy részén az út burkolata,
egy részen pedig a járda rekonstrukciója valósult meg.
Ezen kívül is lennének még javítandó járdák, utak – hangsúlyozta a falu vezetõje. A Belügyminisztériumhoz is beadtak egy
pályázatot, amelynek a Kossuth
Lajos utca egyik ágának, illetve a
Pálinka utcának a felújítása lenne
a célja, mintegy 4-5 millió forintértékben. Ha nem nyernek,
kénytelenek lesznek önerõbõl elvégezni a munkát, mivel nem lehet már tovább halogatni a beavatkozást.
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Lecserélték az óvoda nyílászáróit
Jól jött idén is a lengyeli önkormányzatnak, hogy annak
idején adósság nélkül gazdálkodott. Mivel a település
nem szorult adósságkonszolidációra, a kompenzációs
pályázaton másodszor is 10
millió forintot igényelhettek,
amelyet meg is kaptak. Az
összeg egy részét már a Székely utca vízelvezetésének
megoldására fordították – tájékoztatta lapunkat Lõrincz
Andrea polgármester.
LENGYEL Mivel ott nincs árok,
nagy esõzések idején problémát
jelentett a lezúduló csapadék.
Ennek elvezetése érdekében legyalulták a rézsût, ami – mint az
azóta már be is bizonyosodott –
jelentõs mértékben javít a helyzeten. Másrészt az óvoda nyílászáróinak cseréjét oldották meg
eddig az összegbõl. A továbbiakban szeretnék a járdákat javítani,
árkokat rendbe hozni. Az orvosi
rendelõ elõtt lefednék az árkot
és parkolót alakítanának ki,
ugyanezt megtennék az önkormányzat épületénél is.
Ugyancsak szándékukban áll
pályázni a Szárász-Lengyel öszszekötõ út mintegy két kilométeres burkolatának felújítására.
A Völgységi Önkormányzatok
Társulása pályázatán már nyertek százezer forintot a helybeli
gyerekek táboroztatására. Minden évben szerveznek nekik egy
egyhetes napközis tábort minden nap változatos, tartalmas és

A rézsűgyalulás javította a csapadékvíz elvezetését

szórakoztató programokkal, többek között kézmûves foglalkozásokkal, bábelõadással, terápiás
kutyás bemutatóval.

Sok rendezvénnyel várják a lakosságot
A falu lakosságát a közösségi programok hozzák össze. Mint azt
Lõrincz Andrea elmondta, az év elsõ rendezvénye az ovis farsang,
majd az anyák napi ünnepség következik. Idén tavasszal új kezdeményezés volt a német nemzetiségi nap, amelynek megvalósítására a nemzetiségi önkormányzat pályázati támogatást nyert. A
kulturális és gasztronómiai értékeket is bemutató programmal
hagyományt szeretnének teremteni.
Tavasszal jótékonysági bált tartottak a gyermekek javára, majd
az ovis ballagás következett. Minden évben szeptember elsõ szombatján tartják meg a falunapot színes kulturális és szórakoztató
programokkal. Rendszeresen megünnepelik az idõsek napját, a
60 év felettieket mûsorral és ebéddel vendégelik meg. Decemberre
a karácsonyhoz kapcsolódóan a német nemzetiségi önkormányzat évek óta koncertet szervez. Nagy népszerûségnek örvend a
Mindenki Karácsonya névre keresztelt ünnepség, melynek keretében a falu lakosságát mûsorral várják és megvendégelik, a gyerekek pedig csomagot is kapnak.

A helybeli családoknak beiskolázási támogatást is szoktak
adni. Várhatóan idén sem lesz ez
másként, az óvodásoktól kezdve

Az általános iskolát 2007-ben
szüntették meg, azután költözött
ide az óvodamúzeum és a székely
és német néprajzi anyag, Fábián
Andrásné gyűjtéséből és
gondozásában

egészen a felsõoktatásban tanulókig minden gyermek megkapja majd a hozzájárulást.
A településnek egy oktatási intézménye van, a német nemzetiségi óvoda, amely jól és jelenleg elég magas létszámmal mûködik, egy csoportban két óvónõvel, egy dadával és egy közfoglalkoztatottal.
A községben mûködik a Földmûvelésügyi Minisztérium Apponyi Sándor Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskolája és Kollégiuma, amely a legnagyobb foglalkoztató helyben. Ezen kívül a
mezõgazdaság jelent szezonális
kereseti lehetõséget. Az önkormányzatnál jelenleg nyolc közfoglalkoztatott dolgozik.
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REJTVÉNY

Fesztiválok, falunapok
a Völgységben

Július
29.
Kisvejkei Kajszis
Fesztivál
29.
Cikói falunap

Augusztus
4-6. „Bukovinai
Találkozások”
Nemzetközi Folklórfesztivál, Bonyhád
4-6. Gránit Fesztivál, Mórágy
11-12. XVII. Tarka
Marhafesztivál,
Bonyhád
19.
Bátaapáti falunap
19.
Kakasfõzõ verseny Kakasdon
19.
Mõcsényi falunap
26.
Galuska Fesztivál,
Tevel
27
Nyárzáró családi nap és
Fürdõszépe-választás,
Bonyhádi
Termálfürdõ
Szeptember
2.
Lengyeli falunap
1.
XXXIV. Béke Túra, Felsõnána
9.
Závodi „Forgó”
Fesztivál
22-23. Nagymányoki Búcsú,
Bor és Strudel Fesztivál
23.
Izményi falunap
23.
Szüreti mulatság, Bonyhádvarasd
30.
Hajdina Fesztivál, Györe
Forrás: Völgységi Önkormányzatok Társulása

Rejtvénypályázat a „Kütyüdoktor” támogatásával
Májusi rejtvényünk megfejtése:
„Ti tévedtetek nem õ hozott, hanem
én hoztam õt.”
A képen a nyertes, Rózsa Rozália
bonyhádi lakos veszi át a nyereményt
Páll Gábortól (74/454-112; 30/9012801), a „Kütyüdoktortól” a bonyhádi
Városházán.
Aktuális lapszámunk rejtvényének
megfejtését 2017. augusztus 15-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.

