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BONYHÁD Rendkívül sok érdekességet, újdonságot, változatos programot és persze nem utolsó sorban
nagyszerű szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget kínál az augusztus 10-11-én sorra kerülő XVIII. Tarkamarha Fesztivál. Sajtótájékoztatón ismertették a szervezők a közelgő idei rendezvény programját, különlegességeit. Képünkön a tavalyi fesztivál egy pillanata látható (Máté Réka fotója)
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H á rom felújított utcát adt ak át egy napon
BONYHÁD Örömteli és nagy jelentõségû, hogy július

9-én, hétfõn egyszerre három felújított utcát is
átadhattak ünnepélyes keretek között. Elsõként a
Perczel, majd a Bezerédj, végül pedig a Móricz

Zsigmond utcában vágták át a nemzetiszínû
szalagot. A beruházások uniós és kormányzati
támogatásból, valamint a város hozzátett önerejébõl
valósulhattak meg.
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Karl Béla
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Betonburkolat került
végre az árokba
KISMÁNYOK Évek óta húzódó problémára ke-

rült pont a völgységi településen. Visszatérõ
gondot jelentett ugyanis a Kossuth utca egy
szakasza, ahol még nem burkolták be az árkot. Mivel a föld a csapadékvíz eróziós pusztító munkájának eredményeként kopott, a
meder egyre mélyebb és szélesebb lett. Elõfordult, hogy a kiszélesedett árok a közlekedést is veszélyeztette. Most, július elején
százhetvenöt méter hosszú, betonba rakott
mederlap burkolatú árkot adtak át. A település a megyei önkormányzattal kötött konzorciumi szerzõdést, s 2016-ban zöld lámpát
kapott a projekt. Az önkormányzat közel huszonegymillió forint uniós forrást fordíthatott
a munkálatokra.

Ezt is megértük! – mondta az átadó ünnepségen
Simon László polgármester

Megújul az izményi óvoda
IZMÉNY Elköltözõ fiatalok, kiüresedõ falu. Tár-

sadalomkutatók úgy vélik, ha az intézményekre lakat kerül, még azok a fiatalok is elhagyják
a falvakat, akik korábban csak ott tudták elképzelni az életüket. Ha viszont nincs fiatal, a falvak elöregedése, végül elnéptelenedése elkerülhetetlenné válik. Kelemen Ferenc polgármester éppen ezért nem enged abból, hogy
bármilyen komoly erõfeszítések árán is, de
próbálják megtartani a falu óvodáját.
Az intézmény egy óvodafenntartó társulás
tagja Bonyháddal és három másik településsel,
Kisdoroggal, Kisvejkével és Váraljával. Négy
évtized alatt csak kisebb rekonstrukciót végeztek el az épületen a balesetveszély elhárítása
érdekében.
– Mivel a pályázati támogatásból nem tudtuk
megoldani az épület tetõszerkezetének felújítását, ez az izményiek összefogásában valósult
meg – mondta Kelemen Ferenc. Most
azonban közel huszonegymillió forintos európai uniós forrást nyertek felújításra, s a munkálatokkal a szeptemberi kezdésre el is készülnek. Kicserélik az ajtókat, ablakokat,
akadálymentesítik az intézményt, korszerûsítik
a gépészetet, illetve egy tornaszobát is kialakítanak a gyerekek számára az épületben.

Megtelt élettel az ifjúsági tábor
Megtelt élettel június
közepétõl a Bonyhádi Sportcentrum által üzemeltetett
ökorturisztikai látogatóközpont. Az elsõ héten általános
iskolás elsõ és másodikos osztályos diákok költöztek be a takaros kis házakba. Igazi kis
gyöngyszem lett a táborból: új
játszótér, hangulatos faházikók
padokkal, szépen nyírt fû és
sok-sok fa mindenhol.
– A projekt keretében, a fejlesztéseknek köszönhetõen
létrejött egy ökoturisztikai látogatóközpont, kiépült a vezetékes ivóvízhálózat, megújultak
a szociális helyiségek, az étterem, amely kibõvült egy 20 négyzetméteres terasszal.
Ügyességi fejlesztõ pályát és játszóteret hoztunk létre, speciális élményelemeket jelentõ
természetismereti fejlesztések valósultak
meg, amelyek során az interaktivitásra törekedtünk a foglalkoztató épületében és a szabadtéren egyaránt – nyilatkozta Filóné
Ferencz Ibolya. Bonyhád polgármestere kifejtette, mindezek mellett környezetbe illõ pihenõhelyek létesültek vízvételi lehetõséggel,
szelektív hulladékgyûjtéssel és fõzõhelyek ki-
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alakításával. A pályázat nyújtotta lehetõségeken kívül az önkormányzat önerõ biztosításával alakított ki három egységben, összesen
12 férõhellyel a bakancsos turisták számára
szálláshelyet, amelyek lehetõséget biztosítanak akár többnapos itt tartózkodásra is.
– A város fejlesztéseinek sorában fontos
mérföldkõ volt az ökoturisztikai látogatóközpont átadása, szándékunk szerint a szálláshelyek felújításával folytatjuk a megkezdett
munkát – hangsúlyozta a megnyitón Filóné
Ferencz Ibolya.

Huszonöt völgységi települést lát el
a megújult Család- és Gyermekjóléti Központ
BONYHÁD Június

közepén átadták a Családés Gyermekjóléti Központ felújított épületét.
Potápi Árpád János, a térség országgyûlési
képviselõje elmondta, a százötvenmillió forintos európai uniós és állami támogatásból
a létesítmény teljes rekonstrukción esett át,
kívül-belül megújult. A huszonöt településen
feladatokat ellátó központ új eszközökkel, bútorokkal gyarapodott, továbbá decemberben
egy új gépkocsit is tudtak vásárolni. Fontos
eleme a beruházásnak, hogy ötven százalékkal növelték az energiahatékonyságot.

Filóné Ferencz Ibolya a város polgármestereként és a Völgységi Önkormányzatok Társulása elnökeként is hangsúlyozta, Bonyhádnak térségi központi szerepet is be kell töltenie, támogatva feladatellátásukat. Ebben a
beruházásban ez megvalósult. Arra is kitért,
hogy ez már a második befejezett projekt a
városban, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert
pályázati forrásból valósult meg, ugyanakkor
nem az utolsó, hiszen még tíz támogatott fejlesztés kivitelezése van folyamatban.

Kisautók verték fel a port Cikón
CIKÓ Megbízhatósági versenyt rendezett cikói
pályáján az 1:5-ös méretarányú offroad modellezõket összefogó Open Modeling Group Hungary. Öt kéttagú csapat vett részt a versenyen,
akik felváltva irányították a robbanómotoros kis
autókat. A rendelkezésre álló két óra alatt minél több kört kellett megtenni a pályán, ez a
Brettschneider Zoltán-Póra György párosnak
sikerül a legjobban. A díjakat Haures Csaba,
Cikó polgármestere adta át. A szervezõk elmondták, hogy a verseny nem volt része a hivatalos bajnoki sorozatnak, inkább a közösségépítést, a kapcsolatok erõsítését szolgálta.
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Három utat adtak át egy napon
Szzomorkáss, esõss idõben kerültt
sor a rendkívül örömtteli eseményre Bonyhádon, ahol júliuss 9-é
én egysszerre három felújjíttottt utcátt is átadha
attak ünnepélyess kerettek közzöttt. A
Percczel, a Bezzerédjj, végül pedig a Móriccz Zsigmond utcába
an vágtták át a nemzzettisszínû
szala
agott. A beruházzássok unióss
éss kormányzzati támoga
atássból,
va
ala
amintt a váross hozzzáttettt önerejjébõl valóssulha
attak meg.
BONYHÁD Elsõként a Perczel Mór

utca Ipari Parkhoz közel esõ végén vágta át a kifeszített nemzetiszínû szalagot Filóné Ferencz
Ibolya polgármester, Farkas László önkormányzati képviselõ, valamint Kõmûves József, a kivitelezõ
Kész Kft. ügyvezetõje.
A település egyik, talán legforgalmasabb utcájának felújítása a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív program keretében valósulhatott meg. A Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés címû kiírásra benyújtott, „Kerékpárút kiépítése Bonyhád központjából az Ipari Parkig” címû beadvánnyal 205 millió forint vissza
nem térítendõ támogatást nyert a
célra a város. A beruházás útburkolat, járda és árokrendezést, kerékpárút, illetve -sáv és nyomvonal kialakítást is magában
foglalt. E mellett kilenc kerékpártárolót is telepítettek.
Filóné Ferencz Ibolya elmondta, a Belügyminisztériumhoz beadott, utólagos támogatásban részesült pályázatuk révén 30 millió
forint támogatást nyert Bonyhád,
amelyhez 13 millió forint önerõt
biztosítottak, és az így kapott öszszegbõl két utca is megújulhatott.
A Bezerédj utca a Dr. Kolta László utcától a Kossuth Lajos utcáig,
352 méter hosszan kapott új burkolatot, szegélyköveket. Szintén új
aszfalton járhatnak a közlekedõk a
Móricz Zsigmond utcában. Itt
plusz fejlesztést jelent, hogy megújul majd a járdának az a szakasza
is, amely kimaradt a 2012-es rekonstrukciós munkákból (akkor
csak az egyik oldalon került sor felújításra). Erre a célra a város önerõbõl 3,5 millió forintot fordít,
Kersák Tamás önkormányzati képviselõ pedig saját keretébõl 900
ezer forinttal járult hozzá.

– Örülök, hogy ilyen szintû fejlesztés valósult meg a városunkban – nyilatkozta
Sebestyén Gergely, aki hét éve lakik a
megújult Bezerédj utcában Bonyhádon.
Megjegyezte, hogy szerinte a település
fõbb belterületi útvonalai kisvárosi szintet tekintve teljesen rendben vannak.
Filóné Ferencz Ibolya polgármester hozzátette: köszönettel fogadta a jólesõ elismerést, de van még feladat bõven, aminek megoldásán szívesen dolgozik az itt
élõk javát szolgálva.

A Bezerédj utcánál intenzíven esett az eső az átadáskor
Lent: A Móricz Zsigmond utca átadása. Jó hír, hogy itt a járda
is hamarosan megújul

Háromféle szakasz van, figyelniük kell a bicikliseknek
A Perczel Mór utcában a lehetõségektõl függõen háromféle megoldást alakítottak ki a biciklisek közlekedésére: teljes szakaszon van kerékpárút, kerékpársáv és kerékpár nyomvonal. Bár elnevezésük hasonlít, rendeltetésük szerint és a közlekedés szabályait tekintve is vannak különbségek, amelyeket nem
árt ismerni az autósoknak és a bicikliseknek, hogy szabályszerûen és biztonságosan közlekedhessenek a felújított Perczel Mór utcában. Alább röviden összefoglaljuk a háromféle útszakasz jellemzõit.
Kerékpárút: A kerékpárút vagy a kerékpár- és gyalogosút kezdetét és végét jelzõtábla jelzi. A kerékpárút lényeges forgalmi eleme, hogy a gépjármûvek közlekedésére szolgáló úttesttõl teljesen elkülönül, illetve fizikai akadállyal, általában útpadkával választják el a kétféle úttestet.
Kerékpársáv: az úttesten útburkolati jelzéssel, felfestéssel kijelölt, a kerékpárosok egyirányú közlekedésére szolgáló különleges forgalmi sáv. Ennek lényeges tulajdonsága, hogy a gépjármûvek közlekedésére szolgáló úttesten, abból sárga színû folytonos – néhány helyen, pl. keresztezõdéseknél szaggatott – sárga vonallal elválasztott terület, amely kizárólag kerékpárosok közlekedésére szolgál.
Kerékpárnyom: az úttesten kerékpárt és a haladási irányt mutató nyilat tartalmazó, sárga színû útburkolati jellel megjelölt útfelület, amely azonban nem jelent kizárólagosságot a kerékpárosoknak, erre a felületre
a gépjármûvek is ráhajthatnak. Ez a biciklisek számára ajánlott útfelület, az autósok számára pedig figyelmeztetésül szolgál, hogy itt kerékpáros forgalomra kell számítani.
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Bonyhád Város
Önkormányzata

Testvérvárosi találkozók: "Toleranciával Európa szívében"
Bonyhád 2018. augusztus 10-12.
"Toleranciával Európa szívében" – 2018. évi testvérvárosi találkozó Bonyhádon programsorozat rendezvényeinek, eszközeinek célja láthatóvá tenni az Európai Uniós tagság jelentette eredményeket, fejlesztéseket az
utca emberéhez legközelebbi helyzetben és formában. Kelet-Közép-Európa nemzetei számára idõszerû feladat a kooperáció kultúrájának tanulása és a demokratikus folyamatokban való polgári részvétel növelése.
"Egy felvidéki család betelepítésének története" címmel pályázatot írunk ki fiatalok számára a II. világháborút követõ Felvidéki kitelepítéseket megélõ szemtanúk emlékeinek rögzítésére. Kutatásra, érdeklõdésre
ösztönözzük az itt élõk fiatalokat a Felvidéki magyarok kitelepítésével kapcsolatban. A családjuk, ismerõseik körében kutatásokat folytatva, tárják fel a kitelepítésrõl szóló történeteket, információkat, szakirodalmat, abból az idõszakból származó tárgyi eszközök, fényképek bemutatásával, komplex kidolgozott pályamunkák beérkezését várjuk.
Programjaink:
Street-Ex No.1. utcai kiállítás "Málenkij robot"
Street-Ex No.2. utcai kiállítás " Tardoskedd 1945-1949 – a község lakóinak kitelepítése "
A múltat felidézõ rendhagyó kiállítások a rendezvény alatt, kint az utcán, az Önkormányzat elõtti téren a
fesztivál idején megtekinthetõk. Kiállítás megnyitó 2018. augusztus 11. 15 óra.
Street Vote . Európa polgári kezdeményezés – célunk, hogy erõsítsük a polgárokat abban, hogy Európai
polgárként közvetlenül kinyilváníthatják szándékukat egy társadalmi szempontból jelentõs kérdésben, bemutatva, hogy minden polgár részt vehet döntéshozatali folyamatban.
STREET-ART: egy közösségi mûalkotás és Instagram pont #BONYHADOSSZEKOT – az Európai polgári kezdeményezés logóját fogjuk közösen megalkotni, 3 dimenziós mozaikként, ahonnan az Instagramra feltölthetõ képeket várunk.
"Ünnepi testületi ülés Tardoskeddel" – Tardoskedd településsel kötött 20 éves testvérvárosi egyezményt
erõsítjük meg ünnepélyes keretek között. Kiállítjuk az utcai rendezvényen a lengyel, erdélyi, német felvidéki települések EU-s fejlesztéseit.
Europe Direct Tájékoztató Központ helyszíni kitelepülése – Az Európai Bizottság közvetlen támogatásával mûködõ és Képviselete által koordinált Europe Direct Tájékoztató Központ - Tolna megye dolgozói Road
Show keretében mutatják be az Európai Unió fontosságát.
STREET-FOOD Party, a XVIII. Tarka-Marha Fesztivál – A partner civil szervezetek és a testvérvárosi vendégek közös ételeinek elkészítése, szabad tûzön, az utcán. Részvétel a bonyhádi szarvasmarha tenyésztését népszerûsítõ a fõzõversenyen, e szarvasmarha húsából készített étellel. Az est fénypontja a 20 éves
Tardoskedd-Bonyhád testvérvárosi születésnapi torta kiosztása a fesztiválozók között.
"Merre tovább Európa?" – konferencia és fórum – A rendezvény célja, hogy hangot kapjanak a kétkedõk, ütköztessék a véleményüket a támogatókkal, hogy az EU mûködése hatékonyabbá váljon, a kihívásokkal való megküzdés eredményesebb legyen.
Rendezvényzáró a bonyhádi termálfürdõben – A zárórendezvényt a Bonyhádi termálfürdõben tartjuk,
ahol családi és gyermekprogramok várják a nagyközönséget
Bonyhád, 2017. július 5.
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Sok újdonságo t kínál a Tar k amar ha Fesztiv ál
Rendkívül sok érdekessségett,
újjdonsságott, válttozzatoss progra
amott és perssze nem utolssó
sorba
an nagysszerû szóra
akozzási, kika
apccsolódássi lehettõsségett
kínál az augussztuss 10-111-é
én
sorra
a kerülõ XVIII. Tarka
ama
arha
a Fessztivál.
BONYHÁD Sajtótájékoztatón ismer-

tették a szervezõk a közelgõ rendezvény programját, érdekességeit. Filóné Ferencz Ibolya polgármester mindjárt kezdésnek
egy örömteli friss hírrõl számolt
be. Mint mondta, a Tarkamarha
Fesztivál minden évben testvérvárosi találkozó is egyben. Ennek
megrendezésére pályáztak és
nyertek 16 630 eurót, amely öszszeget a "Toleranciával Európa
szívében" – 2018. évi testvérvárosi találkozó Bonyhádon elnevezésû programsorozat megvalósítására fordítják. Mindennek az ad
még különös jelentõséget, hogy
idén ünneplik a Tardoskeddel
fennálló testvértelepülési szerzõdés 20. évfordulóját. Sokrétû, színes programot terveztek kiállítá-

Füller Imre, Juhász Józsa, Filóné Ferencz Ibolya és Vizin Balázs a sajtótájékoztatón

sokkal, ínycsiklandozó ételekkel,
élõ koncertekkel, ünnepi testületi üléssel, konferenciával, családi
és gyermekprogrammal. Több
testvérvárosi delegáció is érkezik
a hétvégére.
– Érdekesség még - tette hozzá a polgármester –, hogy a tavaly
200 éve született Arany János
elõtt tisztelgõ reprezentatív, mozgó kiállítás is itt lesz ekkor Bonyhádon.
A városi rendezvénytér felújítása szerzõdés szerint szeptember
30-án zárul, addig az munkaterületnek minõsül. Erre való tekintettel a település szívében, azaz a

Szabadság téren és annak környékén tartják a programokat,
amely már korábban, a nagy sikert aratott Richter Egészségváros rendezvénnyel is bizonyította,
hogy kiváló helyszín.
Minden érintettet személyesen vagy levélben tájékoztattak a
várható körülményekrõl. Egyébként több fórumon is lehet tájékozódni a programokról, hírekrõl, forgalomkorlátozásokról, folyamatosan frissül a fesztivál saját honlapja, a tarkamarhafesztival.hu, és persze Bonyhád
weboldalán is megtalálhatók
ezek az információk – erõsítette

meg Vizin Balázs, a város kommunikációs munkatársa..
Dr. Füller Imre, a Magyartarka
Tenyésztõk Egyesületének ügyvezetõje elmondta, természetesen idén is országos agrárfórummal nyitják a fesztivált, az elõadások a mûvelõdési központ színháztermében lesznek.
Juhász Józsa, a Vörösmarty Mihály Mûvelõdési Központ igazgatója a szórakoztató programokat
ismertette, kiemelte a két nagy,
közönségvonzó produkciót: pénteken Freddie, szombat este pedig Fenyõ Miklós lép a Tarkamarha Fesztivál színpadjára.

Fesztiválok, falunapok a Völgységben
Július
LAURUS ALAPÍTVÁNY

28.
28.
28.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Augusztus

Zárul a Csillagrózsa Tanoda címû,
EFOP-3.3.1-16-2017-00061 azonosítószámú projekt Váralján
A Laurus Alapítvány pályázatot nyújtott be Csillagrózsa Tanoda címmel a váraljai diákok képességfejlesztése, iskolai sikerességük támogatása érdekében. A pályázatot 18,84 millió Ft összegû vissza nem térítendõ 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.
A megvalósítás helye: Váralja Kossuth Lajos utca 100.
A projekt során a Csillagrózsa Tanodában 26 fõ többségében halmozottan hátrányos helyzetû általános iskolás és középiskolás tanuló részére egyéni mentori szolgáltatást, közösségi és szakköri-, valamint szabadidõs programokat, felzárkóztatást biztosítottunk. A fejlesztés, a módszerek megválasztása során elsõdleges szempont volt, hogy a gyerekek aktív
részvételén, együttmûködésén alapuló, érdekes, játékos tevékenységek során szerezzenek tapasztalatot és ezáltal tudást a tanulók baráti légkörben, támogató , elfogadó közösségben.
A családjaik munkaügyi- és szociális területen tanácsadást, valamint térítésmentes irodai szolgáltatásokat vehettek igénybe.
A projekt tevékenységei lehetõvé tették a késõbbi felnõtt szerepükre felkészülést, a szélesebb látókör kialakulását, az indirekt fejlesztést, a közösségépítést, az önismeret fejlesztését és a motivációt. Egyéni fejlesztési terv alapján mindenki számára egyénre szabott fejlesztést biztosítottunk. Közösségi tevékenységeinkbe a családokat is bevontuk, tanodásainkkal ünnepségeken, rendezvényeken részt vettünk a település életében.
A kirándulások, klubfoglalkozások az ismeretszerzést, élményszerzést és a közösségépítést, valamint a tehetséggondozást is támogatták. Több tanodával szakmai együttmûködést
alakítottunk ki, részvételükkel Tanoda Találkozót bonyolítottunk le. Több adományprogramunk a családok életét, mindennapjait tette könnyebbé.
A projekt során együttmûködünk az OKTATÁSI HIVATAL EFOP 3.1.7-16 „Esélyteremtés a köznevelésben” címû kiemelt projekttel, amely keretében a teljes körû szakmai háttértámogatást,
mûhelymunkákat és képzéseket biztosítottak mentoraink és a menedzsment számára.

3-5.

4.
10-11.
18.
18.
19.
25.
25.
25.
25-26.

Kisvejkei falunap
Cikói falunap
Mulatós est McHawer és Tekknõvel,
Bonyhádi Termálfürdõ
„Bukovinai Találkozások” Nemzetközi
Folklórfesztivál, Bonyhád
Gránit Fesztivál, Mórágy
XVIII. Tarka Marhafesztivál, Bonyhád
„Nosztalgia-wellness est”,
Bonyhádi Termálfürdõ
Nagymányoki Városnap
Bátaapáti falunap
Mõcsényi falunap
Galuska Fesztivál, Tevel
Roma Fesztivál, Bonyhád
Nyárzáró családi nap, Bonyhádi Termálfürdõ

Szeptember
1.
1.
7-8.
8.
15.
21-22.
29.

Október
6.
6.
27-28.

Lengyeli falunap
Béke Túra, Felsõnána
Závodi „Forgó” Fesztivál
Izményi falunap
Szüreti felvonulás, Bonyhádvarasd
XX. Nagymányoki Búcsú, Bor és Strudel Fesztivál
Hajdina Fesztivál, Györe
Bukovinai Székelyek Búcsúja – Székely Porta avatás, Kismányok
Szüreti felvonulás, Kéty
Halmos Béla Országos Népzenei Találkozó, Bonyhád
Forrás: Völgységi Önkormányzatok Társulása
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Árkot rendeznek, kilátót
építenek, rendezvénytermet alakítanak ki
Idén is számoss beruházzáss valóssul meg Báttaapáttiba
an, ami
na
agyrésszt a Társsada
almi Ellenõrzzõ Tájjékozztató Társsuláss révén kapottt támoga
atássna
ak köszönhettõ.
BÁTAAPÁTI A faluba látogatóknak
talán az elsõ, ami szembetûnik, az
a közterületek rendezettsége és
a virágok tömkelege. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a
településkép rendben tartására,
a parkosításra, virágosításra. Többek között ebben is nagy segítséget jelent a Társadalmi Ellenõrzõ
Tájékoztató Társulás (a Nemzeti
Radioaktívhulladék-tárolóval kapcsolatos tájékoztatási, ellenõrzési feladatokat ellátó csoport) támogatási keretébõl a községre
esõ rész. Ebbõl Bátaapáti idén
mintegy százmillió forintot beruházásra, hetvenmillió forintot pedig mûködésre fordít – mondta
Darabos Józsefné polgármester.
Hozzátette, a beruházások folyamatosan zajlanak.
Reményeik szerint a helyi lakosság mellett a faluba érkezõ turistákat is kiszolgálja majd az a 12
méteres kilátó, amely októberre a
hozzá vezetõ vápás úttal együtt
meg fog épülni. Az óvodánál tavaly elkezdték, idén pedig folytatják a támfal építését. Ugyanakkor
az idei év legnagyobb beruházása az Ady utcai árok problémájának rendezése lesz. A vízelvezetõt öt évvel ezelõtt pályázati támogatásból, a kiírásnak megfelelõen
kellett megépíteniük, de mára be-

Rendezvények színesítik a mindennapokat
Idén már több rendezvényen is túl van Bátaapáti, de a következõ félév lesz igazán mozgalmas. Augusztus 4-én a hagyományos,
Rohmann Henrikrõl elnevezett koncertet rendezik meg a bátaapáti
evangélikus templomban, így tisztelegnek a hárfamûvész emléke
elõtt. Augusztus 19-én tartják meg a falunapot, amelyen sztárvendégként Hauszer Beáta és Janicsák Veca is fellép. A község lakosságának ingyenes vacsorát, valamint sörjegyet biztosítanak. Szeptember 29-e is fontos dátum Bátaapáti rendezvénynaptárában, hiszen ekkor ünnepelik meg az Aranyfácán Néptánc Egyesület fennállásának húszéves jubileumát, szüreti felvonulással, mulatsággal
egybekötve. Az alkalom különlegessége, hogy meghívják azokat a
táncosokat, akik az alapítás idején is tagjai voltak a csoportnak, és
a jelenlegi csapattal közösen adnak mûsort. A program sztárvendége Sihell Ferry és Henna lesz. Mindezen felül természetesen megtartják az egyházi és a nemzeti ünnepeket. A szervezésben nagy
segítséget jelentenek a civil szervezetek, amelyekbõl öt mûködik a
településen.

bizonyosodott, hogy a hirtelen lezúduló csapadékot nem tudja
megfelelõen elvezetni. Ezért idén
bõvítik az átereszek átmérõjét, valamint hordalékfogókat telepítenek. Az Apponyi kúriában is fejlesztést hajtanak végre, rendezvénytermet alakítanak ki, ezzel
70-80 fõre emelve a befogadóképességet. Hat önkormányzati
lakás közül egyet teljesen felújítottak, egynél pedig új kerítést építettek. Továbbá pályázati támogatással és négymillió forint önerõ
biztosításával valósítanák meg a
Petõfi utca burkolatának újraaszfaltozását.
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Megszépülnek az utcák Gr ábócon

Mozzga
alma
as év lessz az idei a
fesstõi szépsségû faluba
an, hiszen nagy munkákra
a késszülatássoknek az elnyertt támoga
na
ak kösszönhettõen.
GRÁBÓC idei éve elsõsorban járda- és útburkolatfelújításokról fog
szólni. A Belügyminisztériumhoz
korábban beadott, elsõ körben elutasított pályázatuk utólagos támogatása révén 12,6 millió forinthoz
jutott a település – tájékoztatott Takács László polgármester. Ezen
felül egy 750 ezer forintos támogatást kaptak. Mindehhez 2,8 millió forint önrészt kell hozzátenniük.
A LEADER program keretében a
József utca járdájának felújítására
adtak be négymillió forintos támogatási igényt, amelyhez 600 ezer
forint önrészt kell biztosítaniuk. Így
összesen több mint 21 millió forintot, csaknem a falu egy éves költségvetésének megfelelõ összeget fordíthatnak erre a célra.
Ebbõl hat utcában és a Templom téren végeznek majd munkákat, járdákat újítanak fel, útburkolatokat hoznak rendbe, valamint
egy rövid szakaszon zúzottköves
utat is építenek. Ekkora volumenû
felújítás a rendszerváltás óta nem
zajlott le a településen.
A Belügyminisztériumhoz idén
is beadtak egy pályázatot, amely
révén a Rákóczi utcában útfelújítást, a Deák Ferenc utcában pedig járdarekonstrukciót hajtanának végre. A beruházás költsége
önrésszel együtt 9,8 millió forintot
tenne ki. Ha idén nem járnak sikerrel, tovább próbálkoznak.
Pozitív elbírálásban részesült az
a támogatási kérelmük, amelynek
köszönhetõen az I. világháborús
emlékmû felújítására fordíthatnak
400 ezer forintot. Ugyancsak fel

tudják újítani a kálvária domb fõ
szobrait, valamint kulturális és közmûvelõdési normatíva terhére
helyreállító munkákat végezhetnek a könyvtárépület külsején is.
Régi problémát jelent a grábóci
ivóvíz minõsége, amelyet egy kisebb, az 1990-es években létesített helyi vízmû szolgáltat. A magas
vas- és mangántartalmú víz az
egészségre nem ártalmas, de az
ásványok kirakódnak a vezetékek
falára, majd leválnak, ettõl sárgás
lesz, ami nem túl szép látvány. A
hosszú távú megoldás az lenne,
ha rácsatlakoznának Szálkánál a
bátaszéki vízhálózatra. Ez mintegy
1,5 kilométeres vezeték kiépítését jelentené. A szolgáltató
E.R.Ö.V. Zrt. már kezdeményezte a beruházás elindítását.
A kicsiny település lakosságszáma továbbra is csökkenõ tendenciát mutat, jelenleg 173 fõvel számolhatnak. A munkanélküliség tekintetében jó a helyzet, aki akar, az
talál munkát a környéken, de sokan dolgoznak külföldön is. A gyerekek óvodába és iskolába is
Cikóra járnak, külön busz viszi és
hozza õket. Az önkormányzat gazdálkodása rendben van, pénzügyi
problémáik a konszolidáció óta
nincsenek.
Sajnos nem csak jó dolgok tör-

téntek az elmúlt idõszakban. Nagy
fájdalma a település vezetésének,
hogy elutasították a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 2016 nyarán benyújtott pályázatukat. A polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerûsítését célzó beadványukban hõszivattyús központi fûtés kialakításához, napelem telepítéséhez, a nyílászárók
cseréjéhez, az épület hõszigete-

léséhez, akadálymentesítéséhez
igényeltek támogatást. A beruházás teljes költsége 37, 5 millió forintot tett volna ki. Még nem adták
fel a reményt, fellebbezést nyújtottak be a döntés ellen. Amenynyiben így sem járnak sikerrel, önerõbõl valósítják meg legalább a
központi fûtés kiépítését, valamint
a tervezett nyílászáró-cseréket. A
késõbbiekben még napelemek
telepítését is tervezik.

Szinte minden hónapra jut program
A kis közösség összetartását szolgálják a település rendezvényei,
amelyekbõl szinte minden hónapra jut egy. Februárban farsangi
mulatságot tartottak a gyerekek részére, jelmezes felvonulással,
tinidiszkóval. Március 8-án verssel, anekdotákkal, zenével, virággal
köszöntötték a nõket. Az anyák napi ünnepségen a gyermekek versel, dallal és egy szál virággal lepték meg anyukájukat, nagymamájukat és dédnagymamájukat. Júniusban az önkormányzat és a
Grábócért Egyesület közös gyermeknapot szervezett, amelyen vízi hengerrel, légvárral, csillámtetoválással, ingyenes fagylalttal és
szendviccsel, édességgel, ásványvízzel és üdítõvel várták a falu apraját. Volt vetélkedõ, rendõrségi bemutató és a bonyhádi önkéntes
tûzoltók jóvoltából egy fergeteges habparti is.
Nem önkormányzati szervezésû, de minden évben nagy esemény a faluban a szerb ortodox búcsú, amely július 15-én zajlott le.
A továbbiakban, szeptember elsõ felében, tervezik a falunap megtartását is, amelyhez a LEADER program keretében pályáznak 300
ezer forint támogatásra. Minden évben köszöntik a falu szépkorú lakóit az idõsek napján, tartanak Mikulás-napi ünnepséget, de például
könyvbemutatónak, elõadásnak, kiállításnak is helyet ad a település.
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Pályázzati támoga
atásssal és önerõbõl hajtják végre a a településs jövõjjétt is megha
atározzó
fejjlessztéssekett.
NAGYMÁNYOK A településen áthala-

dók is észrevehetik, hogy a Mûvelõdési Ház mögött valami épül. Az
pedig nem más, mint a fedett piac,
amelynek megépítésére a Területés Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretében 70 millió forint pályázati támogatást kapott Nagymányok. – Ugyan a finanszírozás 100 százalékos, ám mivel
az eredetileg 100 millióra tervezett
beruházásra csak 70 milliót kaptunk, ezért néhány helyen karcsúsítani kellett a terveket – mondta
Karl Béla polgármester.
A beruházás keretében csarnok
épül vizesblokkokkal, tárolókkal.
Mellette olyan parkolót alakítanak
ki, amely alkalmas lesz mind személygépkocsik, mind autóbuszok
elhelyezésére, sõt még lakókocsikat, lakóbuszokat is tudnak majd
fogadni közmûvesített beállókon. A
környezet- és tereprendezés, valamint a közvilágítás kiépítése nem
része a projektnek ezért ezek egy
része saját kivitelezésben készül. A
város vezetõje bízik benne, hogy az
augusztus 18-i Város Nap alkalmával már igénybe lehet venni a piac
szolgáltatásait, ha az idõjárás a továbbiakban nem akadályozza a
munkákat.
Szintén TOP pályázaton nyert a
város 130 millió forint támogatást
az óvoda és az idõsek otthona
energetikai korszerûsítésére. Az
óvoda épületét a korábbi években
belülrõl már felújították, így jelen állapotában teljesen korszerû. Nincs
más hátra, mint az udvari játékok
cseréje, és akkor remélhetõleg
hosszú évekig biztosítottak lesznek
a gondmentes mûködés feltételei.
Az idõsek otthona esetében a felmerült igényeknek megfelelõen
tervezték a férõhelybõvítést is, de
arra nem kaptak engedélyt, viszont
a meglévõ részleg teljes korszerûsítésen esett át. Mindkét beruházás kivitelezése befejezõdött.
Ugyancsak pályázati támogatásból valósulhat meg a mûvelõdési
ház belsõ tereinek felújítása. Ezzel
ez az önkormányzati épület is szinte teljesen megújul, csak a hozzá
kapcsolódó sportcsarnok fûtését
kell majd korszerûsíteniük.
Önerõbõl újítottak fel járdát a vasútállomási gyalogosátkelõ és a Hunyadi utca között, két híddal. Ez a
tervezett kerékpárútnak is része
lesz, ezért 1,9 méter széles, tehát

Nagy beruházások látványos
kivitelezése zajlik Nagymányokon

Valami épül itt...
Fedett piac lesz a művelődési ház mögött

alkalmas mind a gyalogos, mind a
biciklis közlekedésre. Elképzeléseik szerint a továbbiakban építendõ
járdaszakaszoknál hasonlóképpen
fognak eljárni. Nagymányok Bonyhád felõli végétõl a gyógyszertár, a
tájházak, a mûvelõdési ház és a piac érintésével a vasúti zebráig is
tervezik egy hasonló sáv építését,
amelynek kivitelezése Karl Béla
szerint jövõ tavasszal kezdõdhet.
Továbbá a Petõfi utcai régi járda rekonstrukciója is elkészül, úgy, hogy
késõbb megoldható legyen a közmûvek járda alá helyezése.

Pályázati támogatásból, saját kivitelezésben zajlik a József Attila utca rekonstrukciója, amely magában foglalja a vízvezetékek cseréjét
is. Ezekkel korábban már sok probléma volt, rendszeresek voltak a
csõtörések. Erre a forrást a Belügyminisztériumtól kapott 15 millió
forintos támogatásból, valamint
ezen felüli ötmillió forintos kötelezõ
és további szükséges önerõbõl biztosítják.
Az iparterület infrastruktúra fejlesztésére is pályázatot adtak be. A
támogatás segítségével a csator-

Baráti találkozó lesz a Város Nap
Idén a nagy kivitelezési munkákra való tekintettel kevesebb városi rendezésû programot terveztek, azért így is több nagyobb volumenû rendezvény zajlott le, illetve zajlik majd a településen. Nemrég nagy sikerrel tartotta meg a Székely Kör Egyesület a pityóka
fesztivált. Augusztus 18-án ünnepelik meg a Város Napot, amely
most elsõsorban baráti találkozó lesz, a vendégekkel közösen, kötetlenül eltöltött idõn lesz a hangsúly. Délelõtt ünnepélyes keretek
között átadják az összes elkészült létesítményt. Délután Hucker
Ferenc munkáit és csuhé figurákat bemutató kiállítást nyitnak
meg, ezt pedig kulturális programok követik számos mûfajt felvonultatva. Augusztus 20-án a katolikus templomban ünnepi istentiszteletet tartanak kenyérszenteléssel, megemlékezéssel. Szeptemberben lesz a Glück Auf Egyesület által szervezett Nagymányoki
Búcsú, Bor és Strudel fesztivál.

nahálózat, illetve ipari út kiépítését folytatnák. Utóbbi
elsõ szakaszát önerõbõl
építették meg, a továbbiakhoz segítségre van
szükségük. Szeretnék, ha
az aszfaltcsíkkal kiérnének
egészen a kismányoki bekötõútig ezzel részben tehermentesítve a települést
a forgalom alól.
Jelenleg 450 ember
dolgozik az Ipari parkban,
de reményeik szerint ez lehet akár 1000 is. A közvilágítás a
„belakott” részen már mûködik, a
továbbiakat megoldják önerõbõl.
Gyalogos- és kerékpárutat is ki szeretnének építeni. Ezek azonban
már távlati tervek, évtizedes elõretekintéssel.
Ilyen hosszú távú, nagy feladat a
volt brikettgyár hasznosítása. Egyrészt ennek egykori készletterét (az
alsó területén) logisztikai központtá
szeretnék alakítani. Legfrissebb információik szerint hamarosan kiderül, hogy sikerrel járt-e 400 millió forintos támogatási igénnyel beadott
pályázatuk. A beruházás magában
foglalná a meglévõ épületek teljes
rekonstrukcióját, raktár és személyzeti helyiségek kialakítását, átrakó
berendezés beszerzését, a környezõ terület rendezését. Ezzel az
iparfejlesztés be is fejezõdne.
Ha mindez megvan, a volt brikettgyár felsõ területén szabadidõ
központot létesítenének, az oda vezetõ vasúti töltés helyén pedig kerékpárutat építenének. Ezt meg
kell, hogy elõzze egy környezeti
kármentesítés, amely ügyében tárgyalásokat kezdeményeztek a lehetõségekrõl. Ha ez elkészül,
Nagymányok egyik legszebb része
lesz.
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KISVEJKE Az idõjárás miatt nagyon

kurtára sikeredett idén a sárgabarack szezonja. A március elsejei fagy – amikor hajnalban néhol
mínusz húsz fokot is mértek –
nem sok esélyt adott a fáknak arra, hogy szép termést hozzanak.
Kisvejke környékén, ahol a megye legnagyobb sárgabarackos
ültetvényei vannak, az elmúlt harminc évben még nem volt arra
példa, hogy ilyen kevés gyümölcsöt szedjenek le a fákról.
Fülöp Gábor, a helyi termeltetési és értékesítési szövetkezet
elnöke elmondta, az éves menynyiség tizede maradt meg, így jelenleg kevés magyar kajszit és

Kivételesen rossz évük van a kajszitermesztőknek

(képünk illusztráció)

ceglédi óriást tudnak szedni. A
korai fajták kiestek a fagy miatt.
A bergeron hamarosan beérik
ugyan, de ebbõl is a szokottnál
jóval kevesebb lesz a mennyiség.
A lekvár minõségû barack telephelyi ára kilónként négyszáz forint, az étkezési gyümölcs ára a
hûtõháznál hatszáz forint kilónként, erre jön rá a kereskedõ költsége és haszna, így sok helyen
akár ezer forintot is elkérhetnek
egy kiló kajsziért.
Kisvejkén a gyümölcshiány miatt az idén elmarad a kajszis fesztivál, amire még soha nem volt
példa, közölte lapunkkal Höfler
József polgármester.

Iskolásoknak,
óvodásoknak is
nagy élmény
az óvodamúzeum
LENGYEL Gazdag látogatottságnak

örvendhettek az elmúlt hetekben
a Lengyeli Néprajzi és Óvodatörténeti Múzeum kiállításai. Fábián
Andrásné, a múzeum alapítója és
vezetõje elmondta, kurdi, tamási
és dombóvári általános iskolások
is jártak a múzeumban, és tekintették meg a nagyszülõk örökségét, a múlt értékeit, az óvoda történetét bemutató tárgyakat. A gyerekek az udvari játékokat is kipróbálhatták. A szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Fakopáncs csoportja
is ellátogatott Lengyelbe, „Teri óvó
néni” múzeumába. Látogatásuk
végén felcsendültek az ismert
óvodás dalok legszebbjei.
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