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Mi újság a völgységi
településeken?

Bátaapáti
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Bonyhádi évértékelés

Fuss velünk Szilveszterkor!

Új csarnokkal bővül 
a Völgységi Ipari Park

A Vörösmarty Mihály 
Művelődési Központ
januári programja

Megújult és tovább bővült
a Hungária Takarék

Karácsonyi üdvözlet

Rejtvény – pályázat

2-3. oldal

4. oldal

5. oldal

6-7. oldal

10. oldal

11. oldal

12. oldal

Bonyhádvarasd
9. oldal

Minden kedves olvasónknak meghitt,
szép karácsonyt és egészségben 
gazdag, boldog új évet kívánunk!

Filóné Ferencz Ibolya pol-
gármester idén is prezentá-
cióban számolt be Bony-
hád aktualitásairól a hagyo-
mányos évzáró polgármes-
teri fogadáson. Ebbõl kide-
rült: 2017 mozgalmas és
rendkívül sikeres volt a vég-
rehajtott fejlesztések és pá-
lyázati eredmények tekinte-
tében.

BONYHÁD A hagyományoknak
megfelelõen idén is a város leg-
több helyi adót fizetõ vállalkozóit
látta vendégül Filóné Ferencz Ibo-
lya az év végi polgármesteri foga-
dáson. A program hangulatát a
BÁI Széchenyi István Általános Is-
kola 2. d. osztályos növendékei-
nek mûsora, valamint Kovács Ger-
gõ karácsonyi dallamokra épülõ
zenés összeállítása alapozta meg.

Pétermann Jakab-díj
Idén immár harmadik alkalommal
ítélte oda a város vezetése a
Pétermann Jakab-díjat, amelyet
az elismert Schäfer-Oesterle Kft.
képviseletében Frei István ügyve-
zetõ igazgató vett át. A bonyhádi
cipõgyár alapítójáról elnevezett ki-
tüntetéssel minden évben azt a
vállalkozást díjazzák, amely a he-
lyi gazdaság, foglalkoztatás fej-
lesztése érdekében kiemelkedõ
tevékenységet folytat.

A német tulajdonú cég  a veze-
tõ autóipari beszállítók közé tarto-
zik a prémium kategóriás autók
innovatív beltéri elemeinek gyártá-
sában. Olyan márkák részei ké-
szülnek üzemeikben mint a
Lamborghini, a Posche, az Audi,

a BMW, a Mercedes és a
Bentley. A társaság alapítása óta
mind létszámban, min a projektek
minõségében, valamint fejleszté-
seiben is bõvül.

Folytatás a 2. oldalon

Mozgalmas és sikeres
éve volt Bonyhádnak

Frei István vette át a Pétermann 

Jakab-díjat Filóné Ferencz Ibolyától 
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Folytatás az 1. oldalról

Frei István köszönetét fejezte ki
az elismerésért. Elmondta, a vál-
lalat elmúlt öt-hat éve minden volt,
csak unalmas nem, de ennek a
küzdelmes idõszaknak úgy tûnik,
megvan az eredménye, amit az
elismerés is megerõsít. Hozzátet-
te, a díjjal járó összeget karácso-
nyi rendezvényükön a legrégebbi
és legjobb fizikai dolgozóik között
fogják szétosztani.

Filóné Ferencz Ibolya 
beszámolt az év eseményeiről

A Városháza dísztermébe össze-
hívott vendégek a Pétermann Ja-
kab-díj átadását követõen a pol-
gármester asszony éves beszá-
molóját hallgathatták meg.

– Az elmúlt évben a város 65
millió forintot költött saját költség-
vetésébõl beruházásokra, fej-
lesztésekre – kezdte összefog-
lalóját Filóné Ferencz Ibolya. A
Gyár utcában parkolókat alakítot-
tak ki, elkészült a Wernau utca el-
sõ üteme közvilágítással, illetve
az ifjúsági park sem borul már tel-
jes sötétségbe esténként. Felújí-
tották a Széchenyi üzletház tel-
jes födémszerkezetét és térkö-
vezték a környezetét. A 2016-
ban három önkormányzati bérla-
kás felújításával megkezdett
munkát idén nyílászáró cserék-
kel és az épület belsõ homlokza-
tának rekonstrukciójával folytat-

ták. Felnõtt kültéri fitnesz eszkö-
zök telepítésével elindult a sport-
park létesítése, amelyet, rekortán
alapú streetball és futball pálya
létrehozásával szeretnének foly-
tatni. Minden évben igyekeznek
a járdák és árkok felújítására is
figyelmet és pénzt fordítani,
2017-ben 16 millió forintot tudtak
erre a célra szánni.

Idén elkezdett beérni az ered-
ménye az elõzõ év kevéssé látvá-
nyos munkájának, amikor is több
mint negyven pályázatot adtak be.
Eddig 18 esetben született dön-
tés, mind pozitív eredményt ho-
zott. Ezzel több mint 6 milliárd fo-

rint értékben nyertek el támoga-
tást, amelyet teljes egészében a
város fejlesztésére fognak fordíta-
ni. Februárban kicsivel több mint
2 milliárd forinttal tervezték a költ-
ségvetést (ebben a teljes mûkö-
dés fedezete benne volt), végül
4,5 milliárd forint lett a fõösszeg
a már beérkezett pályázati támo-
gatásokkal.

Friss információként közölte
Filóné Ferencz Ibolya, hogy 250
millió forintot nyert a város a kul-
turális és közösségi terek infrast-
rukturális fejlesztésére és közös-
ségszervezésre beadott támoga-
tási kérelmével, amely példaérté-
kûen széles civil összefogás
eredménye.

Más pályázatok esetében pe-
dig már zajlanak a beruházások,
amelyek a megvalósítás különbö-
zõ szintjein állnak. Kicsit „kilóg a
sorból” a sportcsarnok negyven-
éves épületének felújítása, amely-
re nem pályázat révén kerülhetett
sor, hanem a Magyarország Kor-
mányától kaptak 674 millió forin-
tos támogatást. Január 31. az épí-
tési kivitelezés befejezésének ha-
tárideje, ezen kívül közbeszerzés
alatt áll a sporttechnológia kiépí-
tése, amelynek telepítése után,
várhatóan tavasszal kerülhet majd
sor az átadásra. Az épület jelentõ-
sen megnövelt alapterülettel és
korszerû körülményekkel áll majd
a sportolók és a szurkolók ren-
delkezésére.

Az ipari park területének bõvíté-
sére 480 millió forintot nyertek,
az összegbõl öt csarnok építése
valósulhat meg. A tervezés már
befejezõdött, jelenleg az engedé-
lyezés zajlik. Szintén a tervezés
és engedélyezés fázisában van
az agrárlogisztikai központ létesí-
tése, amelyre 450 millió forintot
nyertek. November 30-án kerül-
hetett sor egy új ipari csarnok
alapkövének letételére, amelyben
várhatóan már jövõ tavasszal
megkezdõdhet a termelés.

Az 1979-ben létesült váraljai if-
júsági tábor felújítására 331 millió
forintot kaptak, várhatóan a nyári
szezonban már teljesen korszerû
körülmények között fogadhatják
majd a táborozókat. 

A Zöldváros projekt keretében
megújulhat a mûvelõdési ház mö-
götti terület, amely méltó teret ad
majd a város rendezvényeinek,
találkozóhelye lehet lakosainak,
közösségeinek.

A Varázskapu Bölcsõde és
Óvoda tagintézményeinek – köz-
tük a váraljai, izményi, kisdorogi
és kisvejekei óvoda – felújítására
részben már idén sor került. Átad-
ták például a bonyhádi Ficánka
óvoda felújított épületét is, amely-
ben bõvítették a férõhelyek szá-
mát, így plusz egy bölcsõdei cso-
portot, azaz 12 gyermekkel töb-
bet fogadhatnak.

Folytatás a 3. oldalon

Több mint 6 milliárd forintot nyertek a pályázatokonTöbb mint 6 milliárd forintot nyertek a pályázatokon
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Folytatás a 2. oldalról

A „kerékpárutas” pályázat ke-
retében szinte teljes egészében
megújulhat a Perczel utca, ami
útburkolat, járda és árokrende-
zést, kerékpárút, illetve -sáv kiala-
kítást is magában foglal.

Szintén támogatást kaptak a
Gondozási Központ Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat épüle-
tének rekonstrukciójára, valamint
eszközbeszerzésére. A beruhá-
zás keretében egy autót is be tud-
tak szerezni, amelynek nagy
hasznát veszik a dolgozók, hiszen
25 településre járnak nap mint
nap.

Ugyan nem a város projektje,
hanem a Magyar Közúté, de mi-
vel sokakat érdekel és érint, a pol-
gármester kitért a Nepomuki
Szent János híd felújításának elõ-
rehaladtára is. Mint elmondta, ha
a december 19-én elkezdõdõ
mûszaki átadás rendben lezajlik,
várhatóan még idén birtokba ve-
heti a forgalom a mûtárgyat.

Végezetül megköszönte mind-
azok munkáját, akik – idejüket és
erejüket nem kímélve – szerepet
vállaltak abban, hogy mindez
megvalósulhasson, és a város fej-
lõdhessen, hiszen az eredmé-
nyek mögött sokak nagyon sok
befektetett energiája áll.

Süli János köszöntötte
a megjelenteket

Süli János, a paksi atomerõmû
két új blokkja tervezéséért, meg-
építéséért és üzembe helyezésé-
ért felelõs tárca nélküli miniszter
is csatlakozott az eseményhez,
aki pohárköszöntõjében gratulált
Filóné Ferencz Ibolyának, és a
város vezetõinek az eddig elért
sikerekhez. További jó és ered-
ményes munkát kívánt nekik, ar-
ról biztosítva õket, hogy az atom-
erõmû bõvítése kapcsán Bony-
hád is szerephez juthat.

Rendezvényekben is 
gazdag volt az év

Negyven évvel ezelõtt, 1977 áp-
rilis elsejével avatták várossá
Bonyhádot. A város vezetése úgy
gondolta, hogy ezt ne egyszeri
alkalommal ünnepeljék meg, ha-

nem több eseményre fûzzék fel
a jeles évfordulót. Ezen progra-
mok közé tartozott többek között
a sportmajális, a könyvtár, a mú-
zeum, a mûvelõdési központ
több rendezvénye is.

Az évfordulók sora ezzel nem

ért véget, hiszen az 500 éves re-
formációt, illetve a Hochheimmel
fennálló testvértelepülési kap-
csolat 20 éves jubileumát is
megünnepelhették. Idén is a
Tarkamarha Fesztivál volt a Völgy-
ség fõvárosának legnagyobb

rendezvénye, amely sok ezer
szórakozni vágyót megmozga-
tott. Szintén nagy számban von-
zotta az embereket a strand, ami
nem csak a nyári idõjárásnak, ha-
nem a programok bõségének is
köszönhetõ.

A város összefogásának re-
mek példája volt a Richter Egész-
ségváros Program, amelynek ke-
retében Bonyhád lakossága több
mint 8,3 millió forintot gyûjtött
össze a helyi kórház és rendelõ-
intézet javára. Nagyon jó hangu-
latúra sikerült októberben az idõ-
sek napi rendezvény, akárcsak
nemrég a Kränzlein Néptánc
Egyesület fennállásának 30. év-
fordulós ünnepsége. Végezetül
pedig nem sokkal az évzáró foga-
dást megelõzõen sokak sok
éves munkája eredményeként „a
város karácsonyfája alá tehették”
a Bonyhád Lexikont.

„Egy város, amely nekünk épül”„Egy város, amely nekünk épül”
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IIddõõppoonntt::
22001177..  ddeecceemmbbeerr  3311..

A résztvevõket teával, virslivel 
és forralt borral várjuk

Rendezõk: Bonyhád Város Önkormányzata, Atlétikai Club Bonyhád, TESCO

www. bonyhad.hu Facebook.com/bonyhadvarosoldala
További részletek,  friss információk a város honlapján és közösségi oldalán:

www. bonyhad.hu Facebook.com/bonyhadvarosoldala
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A városban és a környékén élõk érdekét szolgálja az új beruházás

BONYHÁD „Egy város, amely ne-
künk épül” – ez a szlogen a
mottója annak a tudatos város-
építésnek, amely a tervezés
szintjén két évvel ezelõtt kezdõ-
dött, és amelynek eredménye-
it, kivitelezési munkáit már több
helyszínen is látni lehet, akár a
Perczel utcában, akár a Család-
segítõ és Gyermekjóléti Köz-
pont épületén, akár a sportcsar-
noknál és a sort még lehetne
folytatni. A beruházások pályá-
zati és kormányzati támogatás-
sal valósulnak meg. Ilyen forrás-
nak köszönhetõ fejlesztés azon
csarnok építése is, amelynek
alapkövét ma tesszük le –
mondta Filóné Ferencz Ibolya a
bonyhádi ipari parkban lezajlott
november végi ünnepségen.

Az önkormányzat konzorciu-
mi partnereként a BONYCOM
Közüzemi Nonprofit Kft.-vel ad-
ta be a „Völgységi ipari park bõ-
vítési lehetõségeinek megte-
remtése” címû pályázatát. A Te-
rület- és Településfejlesztési
Operatív program keretében
300 millió forint támogatást
nyertek, amelybõl egy 1200
négyzetméter alapterületû csar-
nok valósul meg. 

A város vezetõje hozzátette, a
beruházás a helyi gazdaság fej-
lesztésében jelentõs elõrelépést
jelent, ami minden szereplõnek
jó. A lakosságnak azért, mert új
munkahelyekhez jut, a város-
nak, mert új bevételekre tesz
szert, amelyeket visszaforgathat
fejlesztésekre, fenntartási fel-
adatokra, és a vállalkozásoknak
is, hiszen ez több megrendelést,
több profitot eredményez.

– Azt gondolom, hogy ez a
város már bizonyította, hogy tud
élni a lehetõségekkel, és ezek
után is élni fog velük – mondta
Potápi Árpád János nemzetpo-
litikáért felelõs államtitkár, a tér-
ség országgyûlési képviselõje.
Felidézte, amikor 2003-ban a
Salamander bejelentette, hogy
1300 fõt bocsájt el, az önkor-
mányzatnak sikerült elérnie,
hogy ez csak két fázisban men-
jen végbe, de így is válsághely-
zet alakult ki a Völgységben.
Hangsúlyozta, ebbe belegon-
dolva, az elmúlt másfél évtized
egy „sikersztori” volt a telepü-

lés életében. Úrrá tudtak lenni a
válságon, a város gazdasága
fejlõdésnek indult, ipari parkot
hoztak létre, és azt folyamato-
san fejlesztik is – személy sze-
rint õ erre a legbüszkébb. Kö-
szönetét fejezte ki azon szerep-
lõknek, akik ehhez és a város
gazdasági fejlõdéséhez hozzá-
járultak. 

Az államtitkár arról is beszélt,
hogy a projekt a Széchenyi
2020 keretében valósul meg.
Ehhez kapcsolódóan emlékez-
tetett: Magyarország Kormánya
azt vállalta, hogy ebben a ciklus-
ban a fejlesztésre szánt uniós
pénzek 60 százalékát a gazda-
ság élénkítésére használja fel.
Kiemelte, hogy jelentõsen

csökkent a munkanélküliség,
és abbéli reményének adott
hangot, hogy a következõ évek-
ben még több olyan vállalkozást
tudnak behozni, amelyek majd
hozzájárulnak ahhoz, hogy a
családok jobban éljenek ebben
az országban, és ne elmenje-
nek, hanem hazajöjjenek.

Frei István, a rendezvénynek
helyet adó Schäfer-Oesterle
Kft. ügyvezetõ igazgatója arról
számolt be a programon, hogy
prémium kategóriás német au-
tók belsõ bõrborítású elemei-
nek gyártásával foglakozó cé-
gük helyzete olyan szerencsé-
sen alakult az elmúlt években,
hogy telephelybõvítésre van
szükség. A csarnok várhatóan
2018 elsõ negyedévében ké-
szül el, ezt követõen meg is kez-
dõdhet benne a gyártás, még-
pedig a Lam-borghini új városi
terepjárójának belsõ ajtókárpit-
ját fogják itt készíteni. Azt is kö-
zölte, hogy plusz ötven fõ foglal-
koztatását tervezik, de nem
csak bõvíteni akarják a dolgo-
zók számát, hanem megtartani
is szeretnék a munkaerõt, en-
nek érdekében pedig a város
önkormányzatával közösen
képzési programot indítanak. 

A projekt konzorciumi partne-
re, a BONYCOM Közüzemi
Nonprofit Kft. ügyvezetõje, 
dr. Farkas Attila is örömét fejez-
te ki a településen élõ emberek
életkörülményeinek javítását is
szolgáló bõvítés kapcsán.

Frei István, Filóné Ferencz Ibolya, Potápi Árpád János és Farkas Attila tartott sajtótájékoztatót az ipari parkban
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Sokat nyújt a falu az itt lakóknakSokat nyújt a falu az itt lakóknakSokat nyújt a falu az itt lakóknak
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Munkában, eredmények-
ben és eseményekben gaz-
dag évet zárhat hamarosan
Bátaapáti lakossága és ve-
zetése. 

BÁTAAPÁTI A fejlesztések terüle-
tén ez egyrészt az óvoda bõvíté-
sét jelentette, valamint az épület
mögötti partfal megerõsítését is
magában foglalta, amelynek
munkálatai a napokban fejezõd-
nek be – tájékoztatott Darabos
Józsefné polgármester. Hozzá-
fûzte, jelentõs, költségcsökken-
tõ korszerûsítésként az önkor-

mányzat tíz épületére szerelnek
fel napelemeket. Ezen beruházás
kivitelezése is befejezõdik az év
végére. Nem elhanyagolandó,
hogy megújult a Közösségi Ház-
nál lévõ sportpálya kerítése, a kö-
zelmúltban pedig elkészült a Mû-
velõdési Ház vizesblokkjának fel-
újítása. Befejezõdött továbbá a
Petõfi utcai bérlakás és varroda
épületén az új tetõ építése.

Fontos szerepet töltenek be a
község életében a rendezvé-
nyek, amelyek fõ célja a közös-
ség szervezése, erõsítése. So-
ruk a farsangi mulatságokkal kez-
dõdött az év elején. Júniusban
rendezték meg az „Apáti nevû te-
lepülések országos találkozóját”,
melyen az idei évben Monostor-
apáti, Kisbárapáti, Kisapáti,
Zalaapáti és Somogyapáti képvi-
selõi mellett a horvátországi Lo-
vász delegációja is részt vett. A
települések bemutatkozását és a
hagyományõrzõ mûsorokat –
köztük a falu rendezvényein rend-
szeresen közremûködõ Aranyfá-
cán Néptánc Egyesület fellépé-
sét – követõen az összegyûlt
több száz vendéget az Apostol

együttes szórakoz-
tatta.

A korábbi évek-
hez hasonlóan au-
gusztus elsõ hétvé-
géjén most is kon-
certtel emlékeztek
meg Bátaapáti szü-
löttérõl, Rohman
Henrik hárfamû-
vészrõl.

Augusztus 20-án,
a Szent István ünne-
pen is szép szám-
mal vett részt a köz-
ség lakossága és a környékrõl is
érkeztek vendégek, amelyben
minden bizonnyal nagy szerepe
volt annak, hogy Kovács Kati éne-
kesnõ szórakoztatta a közönsé-
get egyórás mûsorával.

A Nõ Klub immár hagyomány-
nyá vált Gasztro Estje szintén
nagy sikert aratott. A program ku-
lináris tematikája ezúttal a szüret
volt, így az ahhoz kapcsolható
ételek kerültek a több mint száz-
fõs vendégsereg elé. 

Márton napon a Nyugdíjas
Klub és a Nõ Klub vendégül lát-
ta az iskolásokat és óvodáso-

kat, akik ezt színvonalas mûsor-
ral köszönték meg.

Az évet december 13-án a
Nyugdíjas Karácsonnyal, 15-én
a Falu Karácsonnyal és a
Bátaapáti Jóbarát Egyesület jó-
voltából 16-án a Luca napi ren-
dezvénnyel zárták.

Az önkormányzat az ünnepi
idõszakra és a háztartások ilyen-
kor megnövekvõ kiadásaira való
tekintettel támogatásokkal igyek-
szik segíteni. A nyugdíjasok kará-
csonyi ünnepségén vacsorával
és 3000 forint támogatással ked-
veskednek a település szépkorú

lakosságának. A Bátaapátiban
életvitelszerûen élõ 0-3 éves ko-
rú gyermekek után 4200, a 3-6
évesek után 4400, minden álta-
lános iskolás után 5100, négy év
feletti, nappali tagozatos tanuló
után 5500 forint támogatást ad-
nak. Mindezek felett a Falukará-
csonyon az ifjak ajándékcsoma-
got is kapnak. Ezzel még nincs
vége a támogatások sorának, hi-
szen a családokat összességé-
ben is megajándékozzák, még-
pedig háztartásonként 3.000 fo-
rint értékû élelmiszercsomaggal
járulnak hozzá az ünnepi idõszak-
hoz, annak menühiez. 

Ugyancsak a Mikulásra és a
Karácsonyra való tekintettel az
önkormányzat az Általános Iskola
és az Óvoda részére külön-külön
75 ezer forintot biztosít eszköz-,
ajándék- és játékvásárlásra.

– Összességében idén a költ-
ségvetésben tervezett feladatokat
teljesíteni tudtuk. Bízom abban,
hogy a jövõ évben hasonlókép-
pen valóra tudjuk váltani a már
körvonalazott feladatokat – ösz-
szegezte Darabos Józsefné pol-
gármester.
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Az idei év a pályázati beruhá-
zások elõkészítésérõl szólt
Bonyhádvarasdon. 

BONYHÁDVARASD Energetikai pá-
lyázaton több mint 53 millió forin-
tot nyert a bonyhádvarasdi ön-
kormányzat – tájékoztatott Csibi
Zsolt polgármester. Jelenleg a
közbeszerzés elindítása elõtt áll-
nak, annak lebonyolítása után
kezdõdhet meg a munka, amely-
nek eredményeként  a mûvelõ-
dési ház, az önkormányzat és a
könyvtár épülete is megújul. A
homlokzatot hõszigetelik, lecse-
rélik a nyílászárókat, korszerûsí-
tik a fûtést, az áramellátást, négy
kilowatt teljesítményû napele-
mek kerülnek a tetõkre. Ezen
felül akadálymentesítik az épüle-
teket, de ezt már önerõbõl hajt-
ják végre.

A központi árok helyreállítására
egymillió forintot nyert a telepü-
lés. Ezt a munkát egy szakaszon
mindenképpen el kellett volna vé-
geznie az önkormányzatnak,
nagy könnyebbség, hogy nem
teljesen önerõbõl kell finanszíroz-
niuk. Ugyanakkor a támogatás
összege nem fogja fedezni a híd
körüli résznél felgyülemlett horda-
lék eltakarítását, a terület rendezé-
sét, így saját forrást is hozzá kell
rendelniük.

Várják már a LEADER pályáza-
tok kiírását is, hiszen ilyen forrás-
ból játszóteret  szeretnének kiala-
kítani a faluban. A település ko-
rábbi játszótere olyan leromlott ál-
lapotban volt, hogy néhány évvel
ezelõtt el kellett bontaniuk. Nem
csak a gyerekek számára telepí-
tenének eszközöket, hanem a fel-
nõttek részére is létrehoznának
egy  fitnesz parkot, valamint – ha
lesz rá lehetõség – gumipályát is
szeretnének a futóknak.  

A külterületi utak karbantartásá-
ra kiírt pályázatra is beadták kérel-
müket, mégpedig a maximálisan
igényelhetõ 10 millió forintos ke-
retre. Az összegbõl és a 25 szá-
zalék önerõbõl egy 35 lóerõs
traktort és egyéb eszközöket vá-
sárolnának.

Volt olyan halaszthatatlan beru-
házás is, amelyet saját forrásból
kellett rendeznie idén a település-
nek. Mivel mindig gondot jelentett
a lakosság számára a zöldhulla-
dék elhelyezése, néhány évvel

ezelõtt kialakítottak egy komposz-
táló telepet. Ez mostanra megtelt,
és egyre gyakrabban fordult elõ,
hogy olyan hulladékot is oda vittek
az emberek, ami nem oda való.
Ezért az önkormányzat kerítést
építetett a telep köré, megelõzen-
dõ, hogy az illegális hulladéklera-
kóvá váljon.

Mivel elsõsorban a beruházá-
sokra koncentráltak, az idei év

rendezvények tekintetében sze-
rényebb kínálatot hozott. Így is
adódott azonban lehetõsége a fa-
lu lakosságának arra, hogy együtt
legyen. Ilyen alkalom volt a majá-
lis, amely falunap is volt egyben.
A családias esemény gerincét a
fõzõverseny alkotta, a helybeliek
összejöttek, jókat fõztek, ettek,
ittak, beszélgettek, jó hangulat-
ban együtt voltak. Márton napra
felvonulást szerveztek, majd ösz-
szegyûltek a mûvelõdési háznál,
zsíros-, vajas kenyeret ettek, for-
ralt bort, teát ittak. Jó hangulatú
rendezvény lett belõle. Aztán már
az év végi ünnepekre készültek:

december 16-án, a karácsonyi
összejövetelük alkalmával az idõ-
seket és a gyerekeket mûsorral
és csomaggal ajándékozták meg.

– A 2017. évi munka eddig jó,
de nem látványos eredményeket
hozott. Remélhetõleg 2018-ban
már a megvalósult fejlesztésekrõl
számolhatunk be – összegezte
Csibi Zsolt.

Idén a beruházásokra koncentráltakIdén a beruházásokra koncentráltakIdén a beruházásokra koncentráltak
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ZOMBA „A mi takarékunk.” Ezzel a mondattal
érzékeltette Potápi Árpád János, hogy mek-
kora szerepe van a Hungária Takaréknak a vi-
déki Magyarország életében. A Miniszterel-
nökség nemzetpolitikáért felelõs államtitkára
a zombai fiók ünnepélyes átadásán arról be-
szélt, bonyhádi, völgységi emberként különö-
sen büszke rá, hogy a település pénzintéze-
te nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Hungá-
ria Takarék ma az ország egyik legnagyobb ta-
karékszövetkezete lehessen.

„Az, hogy ez a takarék ilyen eredményt ért
el, azoknak az embereknek köszönhetõ, akik
az elmúlt években, évtizedekben itt dolgoztak”
– hangsúlyozta. Emlékeztetett: 2013-ban,
amikor az átalakulási folyamat elkezdõdött,
örömmel állt a kezdeményezés mellé, munká-
jával segített kinyitni azokat az ajtókat, ame-
lyeknek ki kellett nyílniuk a megújulás érdeké-
ben. „Öröm számomra, hogy ez a takarék az
átalakulás élére tudott állni. A mi felelõssé-
günk most az, hogy a pénzintézet a jövõben
is jól mûködjön – tette hozzá az államtitkár.

Szûcs Sándor, Zomba polgármestere fel-
idézte a kezdeti éveket, kiemelve, hogy a
Zomba és Vidéke Takarékszövetkezetnek ki-
lenc kirendeltsége volt, s az átalakulásban
szintén úttörõszerepet vállaló egykori Völgy-
ség Hegyhát Takarékkal egyetemben a me-
gye, a régió meghatározó pénzintézeteinek
számítottak.

Gáspár Csaba, a Hungária Takarék ügyve-
zetõ igazgatója jelképesnek nevezte, hogy az
épület, amelyet október végén teljesen felújít-
va átadtak, tulajdonképpen a két nagy elõd,
Brauer János és Fazekas Ferencné, Marika

munkájának a gyümölcse. Összegzésként el-
mondta: a Hungária Takarék jelenleg 120 mil-
liárd forint vagyon felett rendelkezik, 70 ezer
ügyfelet szolgálnak ki és 75 települési önkor-
mányzat pénzügyi szolgáltatásait látják el. A
zombai fiók a 47. volt a sorban, amelyik mos-
tantól új arculattal várja az ügyfeleket. Megkö-
szönve valamennyi kollégája eddigi munkáját
hangsúlyozta, az egyesülés révén a takarékok
ma már egységes brandként, egységes arcu-
lattal és mindenütt ugyanazzal a magas szin-
tû szolgáltatással várják az ügyfeleket. A teljes
megújulásra azért volt szükség, hogy a jövõ-
ben a rájuk váró kihívásoknak meg tudjanak
felelni, s valamennyi elõttük álló feladatot ma-
gas színvonalon el tudjanak látni. Mindezek
tükrében kijelenthetõ: Magyarországon ma a
takarékszövetkezetek biztosítják a vidék pénz-
ügyi hátterét, õk a vidék motorjai.

MMMM eeee gggg úúúú jjjj uuuu llll tttt     éééé ssss     tttt oooo vvvv áááá bbbb bbbb     eeee rrrr őőőő ssss öööö dddd öööö tttt tttt
aaaa     rrrr éééé gggg iiii óóóó ssss     pppp éééé nnnn zzzz iiii nnnn tttt éééé zzzz eeee tttt
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Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket 
és sikerekben gazdag 
Boldog Új Évet kíván a 

"FÛTÕMÛ" KFT. minden
fogyasztójának és városunk

lakosságának.

Tisztelt Olvasóink!

A térség polgármesterei és Filóné Ferencz Ibolya, a társulás elnök asszonya
nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik településeink 
fejlõdésének elõmozdításában szerepet vállaltak, és itt nem csak a közéleti,
hanem a civil életben végzett önkéntes munkára is gondolok.

Az idei esztendõben is bebizonyítottuk, hogy elõrelépéseket csak közösen va-
gyunk képesek tenni, egymást kölcsönösen támogatva, segítve. Kívánunk a tá-
rulás tagjai nevében mindenkinek meghitt hangulatot a szeretet ünnepére. 

Töltsék mindannyian családjuk körében békében, boldogan a karácsonyt. 
Kívánjuk, hogy legyen elég türelmük, kitartásuk és egészségük a következõ
év hétköznapjaiban is munkájuk, feladataik ellátásához. 
Köszönöm a támogatásukat és a segítségüket!

Potápi Árpád János
államtitkár, országgyûlési képviselõ
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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.

REJTVÉNY

REJTVÉNYPÁLYÁZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÁSÁVAL

Októberi rejtvényünk
megfejtése:

„Valahogy az õsz sem
olyan már, mint régen.”
A képen a nyertes, Dávid
András bonyhádi lakos
veszi át a nyereményt
Filóné Ferencz Ibolya

polgármestertõl Bonyhá-
don, a Széchenyi tér 12.

sz. alatt. 
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