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BONYHÁD Nagy sikere volt Fenyő Miklós fellépésének a XVIII. Tarkamarha Fesztiválon, de minden más program is komoly érdeklődésre tartott számot. Koncertekből, kiállításokból, ínycsiklandó ételekből nem volt hiány az idei bonyhádi
Tarkamarha Fesztiválon, és jó alkalom adódott egy komoly barátság megünneplésére is, amely Bonyhád és Tardoskedd
között szövődött az elmúlt két évtizedben. A testvértelepülési találkozót az Európa a Polgárokért nyertes pályázatának,
valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően valósíthatta meg Bonyhád.
2. OLDAL

A v ár os nap ján a v atták az új piaco t
A város napját ünnepelték augusztus 18-án Nagymányokon. Ebbõl az alkalomból
pályázati forrásból megvalósult fejlesztéseket adtak át. A sor a Pitypang Óvodával és Bölcsõdével kezdõdött, majd az Õszikék Szociális Intézményt, a felújított Hunyadi utcai járdát és a piacot avatták fel.
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Művelődési Központ
október havi
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Utóbbi a TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00003 Helyi
piac kialakítása Nagymányok Városban elnevezésû projekt részeként valósult meg, Magyarország
Kormányának és az Európai Unió támogatásának
köszönhetõen, 70 millió forint összértékben. A
projekt 2017 augusztus 1-jén kezdõdött és 2018
szeptember 30-án zárult.
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Nagyszerű kikapcsolódást nyújtott a Tarkamarha Fesztivál
Konccerttekbõl, kiállíttássokból, ínyccsikla
andó
éttelekbõl nem voltt hiány az idei bonyhádi Tarka
ama
arha
a Fessztiválon. A rendezzvény
ugya
ana
akkor jó alka
alom voltt egy hússz éve
tarttó baráttság megünnepléssére is. A
tesstvérttelepüléssi találkozzótt az Európa
a a
Polgárokértt nyerttess pályázzatána
ak, vala
amintt a Betthlen Gábor Ala
apkezzelõ Zrtt. támoga
atássána
ak kösszönhettõen valóssíttha
atta
meg Bonyhád.
BONYHÁD Nagy sikere volt Fenyõ Miklós koncertjének a XVIII. Tarkamarha Fesztiválon, de
minden más program is komoly érdeklõdésre tarthatott számot. Miközben a Szabadság
téren felállított színpadon szombaton elkezdõdött a szórakoztató mûsor, a mûvelõdési
központban a XVI. Tarka Fotópályázat képeinek értékelése és díjátadója zajlott. A háromtagú zsûri a szolnoki Lenner Ádám Õserõ címû fotóját tartotta a legjobbnak. Máté Réka
zsûritag a továbbiakra nézve hasznos tanácsokkal látta el az indulókat, és kiderült, a tárlat anyagát jellemzõen máshol is bemutatják,
korábbi pályázatok képeit például Debrecenben, Gödöllõn láthatta a közönség.
A marhákat ezek után nem fényképezték,
hanem illatosra és jóízûre fõzték a Szabadság
téren, ahol a hagyományos fõzõversenyen
közel húsz csapat indult. Ahogy érdeklõdtünk,
kiderült, a többség hagyományos pörköltet
készített. Kaszanics Károlytól, a Knipl Kft. csapatának fõszakácsától megtudtuk, zöldséges,
vargánya- és petrezselyemgombás marharagut fõznek. Ez utóbbi gombát érdemes volt
megszagolni, aromás, fûszeres illata miatt.
Azt is elmondta, egy ilyen versennyel csak
nyerhet az ember, hiszen fiatalok és idõseb-

bek, kollégák, családtagok, barátok jönnek össze.
Õ maga egyébként a hagyományos konyhát és azokat az ízeket szereti felidézni, amelyeket gyerekkorában még
nagymamája konyhájában érzett.
A múltat idézte, ugyanakkor a jövõbe is mutatott az ünnepélyes testületi ülés a városházán,
hiszen Bonyhád és Tardoskedd erõsítette meg
húsz évvel ezelõtt kötött testvértelepülési megállapodását. Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád
polgármestere köszöntõjében elmondta, az elmúlt húsz évben közös hagyományaik alakul-

tak ki. Felsorolta azoknak a felvidéki településeknek a neveit, ahonnan hetvenhat, ma
már Bonyhádon élõ családot telepítettek ki.
Beszélt arról, hogy ez az ünnep jó alkalom
számba venni, hol tart magyarságunk. Megköszönte Tardoskedd polgármesterének,
Tóth Marián-nak, hogy szívügyének tekinti a barátság ápolását.
Tóth Marián szerint a húsz év õket igazolta. Beszélt arról, hogy paradox módon egy szomorú esemény vezetett a két település
testvérkapcsolatához. Ez azonban azt bizonyítja a tardoskeddi
polgármester szerint, hogy még a legrosszabb helyzetbõl is születhet valami igazán jó
dolog. A mostani szerzõdésben a települések ígéretet tettek arra, hogy közös hazájuk,
a keresztény Európa értékeit továbbra is szem
elõtt tartják, és szorgalmazzák az emberek közötti együttmûködést és tiszteletet. Emellett a
települések kölcsönös látogatásaik és közös
programjaik által továbbra is erõsítik a nemzeti egység megélését.

Díszpolgár lett
Filóné Ferencz Ibolya
Tardoskedden

Megfelelően
gazdálkodott
a társulás
BONYHÁD Egy perces néma felál-

lással emlékeztek meg az augusztus 4-én elhunyt kakasdi polgármesterrõl, Bányai Károlyról a
Völgységi Önkormányzatok Társulásának (VÖT) tagjai legutóbbi
ülésükön. Ezután összesen hat
elõterjesztést tárgyaltak, és döntöttek azokról. Elfogadták a Bonyhádi Gondozási Központot érintõ
jogszabályi változásokról szóló tájékoztatót. Áttekintette a társulási
tanács a VÖT 2018. I. félévi költségvetési és feladatellátási beszámolóját. Takarékos, megfontolt
gazdálkodás jellemzi az eltelt idõszakot, amit a 3,5 millió forintos
megtakarítás is tükröz

BONYHÁD Ausztráliában is van egy magyar színjátszó csoport, s
mint ilyen, egyedülálló küldetést mondhat magáénak a magyar
nyelv és kultúra ápolása terén. A Brisbane-i Magyar Színtársulat
nemrégiben Bonyhádon, Vörösmarty Mihály Művelődési Központban telt ház előtt lépett fel, és nagy sikert aratott Tamási Áron Hullámzó vőlegény című komédiájával. Néhány nappal később a paksi
kulturális központban is fellépett az ausztrál együttes ezzel a darabban, szintén nagy sikert aratva.

TARDOSKEDD Látványos felvonulást rendeztek a huszadik Szent István Napok
alkalmából az érsekújvári járásbeli
Tardosked-den. Az augusztus 21-tõl 27ig tartó Szent István-napokon átadták a
faludíjakat és a polgármesteri díjakat.
Díszpolgári címet adományoztak Filóné
Ferencz Ibolyának, Bonyhád polgármesterének és Sebestyén Csabának,
Zetelaka jegyzõjének, korábbi polgármesterének. Bonyhád és Zetelaka húsz
éve ápol testvértelepülési kapcsolatot
Tardoskeddel, a barátság jelképéül emlékfát ültettek Szent István szobránál.
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A v ár os nap ján a v atták az új piaco t Mán y ok on

Folytatás az 1. oldalról
NAGYMÁNYOK Az alábbi mûszaki tartalom valósult meg: 19 db újonnan kialakított parkoló,
akadálymentesített parkolóval, 55 m2 újonnan
kialakított zárt piac/üzlethelység és raktár,
340 m2 újonnan kialakított szabadtéri termelõi piactér, továbbá újonnan kialakított mosdók, akadálymentes mosdó és takarító raktár.
A város napján átadott beruházások TOPos és EFOP-os forrás felhasználásával valósultak meg. A fejlesztések sorában az
utolsó állomás a Mûvelõdési Ház volt, amely
szintén EU-s forrásból korszerûsödött –
mondta Karl Béla polgármester.
Délután kulturális programok következtek. Elõbb Hucker Ferenc és Hoffmann
Mária alkotásaiból nyílt kiállítás. Késõbb fel-

A lengyel nagykövet
is tiszteletét tette
az emlékprogramon
Hét évvel ezelõtt avatták fel a
Magyar-Lengyel Barátság Emlékmûvét.
Ennek tiszteletére tartottak koszorúzással
egybekötött programot, amelyen Jerzy
Snopek, a Lengyel Köztársaság Magyarországi Nagykövete is részt vett. A
Magyar-Lengyel Barátság Emlékmûjénél
zajlott eseményen a himnuszok eléneklését követõen elsõként Surján József, a
helyi baráti társaság vezetõje mondott köszöntõt, majd Jerzy Snopek fejezte ki örömét a két ország példaértékû barátságát
tekintve. A város nevében Filóné Ferencz
Ibolya polgármester és Vizin Balázs kommunikációs munkatárs helyezett el koszorút az emlékmûnél.
BONYHÁD

lépett a Glück Auf! Egyesület tánccsoportja, az Izményi Székely Népi Együttes és a
Városi Fúvószenekar. Õket a Tapolcai Musical Színpad követte, aztán Tihanyi Tóth
Csaba Most kezdõdik a tánc címmel adott

operett és nótamûsort, illetve a BOJA világzenei koncertjét hallhatták az érdeklõdõk.
A gyerekeket légvár és trambulin várta. A
napot old timer bemutató is színesítette, és
utcabál zárta.

Huszonkétmillió forintot fordított a váraljai
óvoda felújítására a bonyhádi önkormányzat
VÁRALJA A Bonyhádi Varázskapu Bölcsõ-

de és Óvoda felújított váraljai tagintézményére közel 22 millió forintot fordított pályázati támogatással a fenntartó bonyhádi önkormányzat abból a 350 millióból,
amelyet a térség óvodáiban végrehajtandó férõhelybõvítésre és infrastrukturális
fejlesztésre nyújtott be.
– Térségi szerepvállalásunk egyik
újabb példája a beruházás, örülök, hogy
segíthettünk az önkormányzatnak és a
váraljai családoknak – mondta köszöntõjében Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád
polgármestere, aki azt is hozzátette: öt
óvodai feladatellátási helyet fejlesztenek a tagintézmények közül. Az elnyert támogatásból egy
évvel ezelõtt a bonyhádi Ficánka ovi újult meg,
szintén tavaly korszerûsítették a kisvejkei és
kisdorogi óvodát, az izményit pedig a közeljövõben adják át.
A váraljai önkormányzat tervei szerint folytatják a munkálatokat a település óvodájában, amelyekkel még komfortosabbá tehetik az intézményben dolgozók és a gyerekek napjait.
Az avatóünnepségen köszöntõt mondott
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelõs államtitkára, a térség országgyûlési képviselõje, illetve Sziebert Éva,
Váralja polgármestere. A helyi óvodások mûso-

ra után ünnepélyes keretek között áldotta meg
az ovit Schaller Bernadett evangélikus, és Gál
Alfréd református lelkész.
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TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-KOM NONPROFIT KFT.
SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN MÛKÖDÕ
HULLADÉKUDVAROK HASZNÁLATÁRÓL
A hulladékudvarok használatának bevezetése óta a Dél-Kom Nonprofit
Kft. szolgáltatási területén folyamatosan, évrõl évre egyre nagyobb a
lakossági hulladék beszállítási mennyisége. A lakosság mindennapi
életvitelében napról napra pozitív irányba fejlõdõ környezettudatosság
vehetõ észre. Ennek oka nagymértékben vezethetõ vissza a korszerû, egyszerûen igénybe vehetõ lakossági hulladékudvarok megjelenésére. Ezeknek a létesítményeknek köszönhetõen csökken az illegálisan lerakott hulladékok mennyisége.
Kollégáink arra törekednek, hogy a szakmai irányítás mellett barátságos környezetet biztosítsanak a lakossági beszállítok számára, hogy
fenntartsák, ösztönözzék a lakókat a hulladékudvarok folyamatos
használatára.
A Dél-Kom Nonprofit Kft. által üzemeltetett lakossági hulladékudvarok
csak a háztartásokban – tehát nem iparban vagy vállalkozásokban – képzõdõ, elõre szelektált hulladékok befogadására nyíltak meg, a hulladékudvar szolgáltatásait kizárólag magánszemélyek vehetik igénybe.

Ingyenesen leadható hulladékok fajtái, mennyisége
Megnevezés

Napi mennyiség

Éves mennyiség

zöldhulladék*
bútor - lom **
üveg ***
építési törmelék
fénycsövek
gumiabroncs
elhasznált növényi olaj, fáradt olaj****
akkumulátor
egyéb elektronikai hulladék
hûtõ, fagyasztó, mosógép,
szárítógép, centrifuga
tv
fém
mûanyag
papír
szárazelem
nyomtató toner
spray flakon
oldószerek
gyógyszerek
szennyezett csomagolási
hulladékok: növényvédõszeres csomagolóanyag
növényvédõszer maradék
szennyezett csomagolási hulladék: festékes csomagolóanyag
festék maradék
savak, lúgok
fagyálló

200 kg
1500 kg
korlátozás nélkül
1200 kg/1,2m3
2 kg/10 db
55 kg v. 5 db
50 kg
korlátozás nélkül
korlátozás nélkül

800 kg
1500 kg
korlátozás nélkül
1200 kg/1,2m3
6 kg/30 darab
165 kg
50 kg
korlátozás nélkül
korlátozás nélkül

3 db
3 db
korlátozás nélkül
korlátozás nélkül
korlátozás nélkül
korlátozás nélkül
2 kg
2 kg
1 kg
1 kg

10 db
10 db
korlátozás nélkül
korlátozás nélkül
korlátozás nélkül
korlátozás nélkül
6 kg
6 kg
3 kg
1 kg

1 kg

3 kg

3 kg

9 kg

15 kg
45 kg
1 kg
1 kg

15 kg
45 kg
3 kg
3 kg

faág max. 5 cm átmérõig
A háztartásokban keletkezett azon hulladék, amely a közszolgáltatás
keretében rendszeresített gyûjtõedényzetben nem helyezhetõ el: fa tartalmú bútorok és tárgyak, mûanyagból készült bútorok és tárgyak,
csomagolási hulladékok, textil, fa és mûanyag nyílászárók
*** pezsgõs, boros, befõttes, szörpös üveg, sík üveg (kizárólag abban az
esetben, ha az üveg tiszta)
**** olajszûrõ, elhasznált szûrõ betét nem hozható be

A hulladékok leadásához az alábbi
dokumentumok szükségesek:
– hulladékgazdálkodási díj számla befizetését
igazoló bizonylat (csekk, átutalási bizonylat),
– lakcímkártya.
A fenti mennyiségeken felül a hulladékot
az alábbi átvételi áron lehet
a hulladékudvarban leadni
Megnevezés
építési törmelék
zöldhulladék
bútor-lom
szennyezett csomagolási
hulladék: növényvédõszer
csomagolóanyag
szennyezett csomagolási
hulladék: festékes
csomagolóanyag
festék maradék
növényvédõszer maradék
oldószerek
fénycsövek
gumiabroncs
spray flakon
toner
gyógyszerek
hûtõ, fagyasztó, mosógép,
szárítógép, centrifuga
tv
savak, lúgok
fagyálló

*
**

–
–
–
–

Átvétel ár
nettó
bruttó
15 Ft/kg 19 Ft/kg
32 Ft/kg 41 Ft/kg
31 Ft/kg 39 Ft/kg
196 Ft/kg 249 Ft/kg
196 Ft/kg 249 Ft/kg
275 Ft/kg
275 Ft/kg
130 Ft/kg
16 Ft/kg
16 Ft/kg
226 Ft/kg
183 Ft/kg
183 Ft/kg

349 Ft/kg
349 Ft/kg
165 Ft/kg
20 Ft/kg
20 Ft/kg
287 Ft/kg
234 Ft/kg
234 Ft/kg

55 Ft/kg 70 Ft/kg
55 Ft/kg 70 Ft/kg
260 Ft/kg 330 Ft/kg
135 Ft/kg 171 Ft/kg

Hulladékudvarokban
NEM GYÛJTHETÕ hulladékok:

kommunális hulladékkal szennyezett hulladék,
kommunális hulladék,
élelmiszer maradék,
egyéb veszélyes hulladék pl.: pala, kátrány,
injekciós tû,
– állati tetem.

Bonyhádi
hulladékudvarhoz
tartozó
települések:
Bonyhád,
Bonyhádvarasd,
Izmény,
Kisdorog,
Kisvejke,
Lengyel,
Váralja,
Závod
Nyitva tartás:
Hétfõ
7:00 - 13:00
Kedd
11:00 - 17:00
Szerda
11:00 - 17:00
Csütörtök
7:00 - 13:00
Péntek
8:00 - 12:00
Szászvári
hulladékudvarhoz
tartozó
települések:
Kismányok,
Nagymányok,
Nagyvejke
Nyitva tartás:
Szerda
10:00 - 16:00
Szombat
7:30 - 11:30
(minden hónap
4. szombatja)
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Két bonyhádi díjazott vehetett át elismerést a Megyenapon
KAKASD Ünnepi ülést tartott a Tolna Megyei
Közgyûlés, megemlékezve arról, hogy 319
éve, szeptember elsején I. Lipót császár pecséthasználati jogot adományozott a megyének, újjáépítve a magyar közigazgatást a török
hódoltság után. Idén azért Kakasdon emlékeztek meg az évfordulóról, mert most adták át ismét rendeltetésének a felújított, Makovecz Imre tervezte faluházat, és egyúttal falunapot is
tartottak.
Az ünnepségen Potápi Árpád János ismertette Orbán Viktor miniszterelnök levelét. Ebben egyebek mellett az áll: „Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy a Kárpát medence egyik
legkülönlegesebb épülete ma ismét régi fényében tündökölhet.” Majd azzal folytatódik a
miniszterelnök levele: „Kívánom, hogy a faluház két tornya még sok évtizeden át hirdesse
az itt élõ emberek összetartozását éppúgy,
mint Tolna és Hargita megye lakóinak határokon átívelõ testvériségét.” Másnap írták
ugyanis alá a testvérmegyei együttmûködésrõl szóló dokumentumot.
A hagyományoknak megfelelõen a Megye-

A megyenapot megtisztelte jelenlétével Gulyás
Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is,
Fehérvári Zoltánné tőle vehette át a kitüntetést

Knipl Jánosnak (balra) Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, országgyűlési
képviselő adta át a Beszédes József-díjat

napon elismeréseket is átadtak az arra érdemeseknek, akik között két bonyhádi is volt.
Tolna megye közszolgálatáért díjat kapott Fehérvári Zoltánné, a bonyhádi adócsoport vezetõje a város, valamint a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó nyolc település adóigazgatási feladatainak kiváló teljesítéséért, vezetõi megbízatásának példás gyakorlásáért. Be-

szédes József-díjat kapott Knipl János vállalkozása több évtizedes sikeres fejlesztéséért,
a foglalkoztatás területén elért példás eredményeiért, festés-technológiai cége korszerû
és környezetbarát mûködtetéséért.
Az elismeréshez a város vezetése nevében
Filóné Ferencz Ibolya polgármester gratulált a
kitüntetetteknek.

Lelkünk felüdülést, segítséget találhat
Bonyhádon, az Amrita Lélekfészekben
BONYCOM Bonyhádi Közüzemi Nonprofit Kft.
7150 Bonyhád, Mikes K. utca 3.
Telefon/fax: 74/451-701, mobil: 20/395-3317.
www.bonycom.hu, e-mail: info@bonycom.hu
Hulladékszállítás ügyfélszolgálat:
Bonyhád, Széchenyi tér 12. Telefon: 74/500-222.
E-mail: ugyfelszolgalat@bonycom.hu
Hulladékudvar: Bonyhád, Gyár utca,
Telefon: 20/533-7271.

Egy különleges vállalkozás kínál- Kis Tahi Mária
ja szolgáltatásait Bonyhádon né- az Amrita
hány hónapja. Egyrészt a lélek bejárata előtt
bajaira, mentális problémákra kínál gyógyírt, adott esetben megoldást, másrészt különbözõ képzéseken vehet itt részt az, aki
vonzódást érez a spirituális, ezoterikus dolgok iránt.
Kis Tahi Mária, az Amrita Lélekfészek tulajdonosa elmondta,
hogy foglalkozik többek között
asztrológiával, kineziológiával,
Bach-virágterápiával, családfelállítással, stresszoldással, méregtelenítéssel,
lélekoldással, és mindezeket alkalmazza, illetve igény szerint tanfolyamokon
tanítja is. De nem csak a lélek, a test is felüdülést találhat a Vörösmarty téri szalonban, hiszen képzett masszõr is várja a látogatókat.
Kérdésünkre Mária vázolta élettörténetét, és azt, miképp került kapcsolatba a spiritualitással. Mint mondta, egy születési rendellenessége miatt
15 éve az egészségi állapota végzetesen leromlott, és az orvosok tehetetlenek voltak, 14 komoly mûtét ellenére is tolószékes élet várt rá. Ekkor
kezdett a lelki dolgokkal, különbözõ technikákkal foglalkozni, ezeket tanulni, és végül testileg-lelkileg rendbe jött. Pécsen élt, híre ment annak, hogy
segített magán, és kezdték keresni bajban lévõ emberek. Ma is visszajárnak hozzá Pécsrõl, most, hogy a párját követve Bonyhádra költözött.
Mária elmondta, leggyakrabban gyászfolyamatokban és az anyasági
stressz, a szülés utáni önbizalomhiány miatt igénylik a segítségét. És persze az örökzöld téma, ami a lélekbúvároknak mindig ad munkát: a párkapcsolati problémák. Egyéni és csoportos terápiára is van lehetõség, népszerûek az önismeretet elõsegítõ foglalkozások, vannak teaestek, ismeretterjesztõ elõadásokkal, és még sok minden más.
Az Amrita Lélekfészek várja ügyfeleit Bonyhádon, a Vörösmarty tér 3.
alatt. Telefon: 70/703-7628. A szolgáltatásokról részletesebb tájékoztatás a http://amrita-lelekfeszek.hu honlapon található.
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Épü l a z új r endel ő Izmén y k özpontjában
Sok pályázzatott adttak be, ezek
közzül sok sikerrel is jártt, ennek
kösszönhettõen kivittelezzéssekben
ga
azda
ag éve van az izményi
ak.
önkormányzzatna
IZMÉNY A belterületi utak, hidak,

járdák felújításra meghirdetett
pályázaton 15 millió forintot
nyert a település, amit 25 százalék önerõvel egészítettek ki.
Az így kapott összegbõl a Kossuth és a Dózsa utca burkolatát
állították helyre, valamint autófordulókat is kialakítottak – tájékoztatott Kelemen Ferenc polgármester.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében pályáztak az orvosi,
fogorvosi rendelõnek, valamint
a védõnõi szolgálatnak helyet
adó épület felépítésére. A 96
millió forintos költségvetéssel
tervezett beruházásra 55 millió
forintot ítéltek meg a falunak,
ezért az önkormányzatnak ehhez kellett igazítania a terveket.
Így elmarad például a padlástér
beépítése, a megújuló energiák
kiaknázása, és az eszközbeszerzést is halasztaniuk kell a
szükséges források rendelkezésre állásáig.
Ugyancsak TOP forrásból zajlik a kivitelezés a település
sportöltözõjében. Itt egy 17 kilowattos naperõmûvet telepítenek, amellyel a melegvízellátást,
valamint az épület fûtését is
megoldják majd.
A Bonyhád gesztorságával
beadott óvodafelújítási pályázat
révén 21,5 millió forintot fordíthattak a község apraját napközben befogadó épület rekonstrukciójára. Ebbõl nem futotta a
tetõ cseréjére, ezt támogatók
bevonásával sikerült megvalósítania az önkormányzatnak.
Ugyancsak támogató, egy
szigetszentmiklósi cég révén
került új udvari játék az óvodába másfél millió forint értékben.
A megújuló energiák kiaknázása itt is kimaradt a felújításból, a
kazáncserét viszont sikerült
megoldani. Tavaly romlott el az
elõzõ berendezés, akkor egy
gázszerelõ vállalkozó bocsátott
egy használt kazánt az óvoda
rendelkezésére, ugyanaz a
szakember, aki késõbb a szin-

tén pályázati forrásból beszerzett új kondenzációs kazánt
üzembe helyezte, költségmentesen. Az elkészült beruházásokat terveik szerint egy ünnepség keretében, õsszel adják át.

A külterületi utak,
dûlõk karbantartására kiírt pályázaton
Kisvejkével konzorciumban beadott támogatási kérelmük
járt sikerrel. Ennek
köszönhetõen beszerezhetnek egy
traktort, egy mulcsozót, ágaprítót, valamint egy hótoló lapot.
Nem járt sikerrel a zártkerti
utak rendbetételére beadott 10
millió forintos beadványuk, illetve a helyi közutak, járdák felújítására készült támogatási kérel-

Remekül sikerült az egybevont szüreti mulatság és falunap
Idén második alkalommal tartotta meg összevontan a falunapot
és a szüreti felvonulást az önkormányzat. A felvonulók végigjárták a falut, miközben a nézelõdõket szõlõvel, borral kínálták, a
„megállóhelyeken”, ahol a felvonulók táncoltak, jóféle házi süteményeket is kínáltak nekik, mintegy harmincan sütöttek, hogy a
kedvükre tegyenek. Az önkormányzat elõtti területre visszatérõ
menetet a kistérségi sátor várta. Kelemen Ferenc köszöntõjét követõen kezdetét vette a kulturális program. Nagy közönséget
vonzott estére az alkalom sztárfellépõje Peter Srámek, aki színvonalas mûsort vitt színpadra. Természetesen volt tûzijáték és utcabál is, a zenekar hajnali háromig húzta a talpalávalót.

mük. Várják még a LEADER
program keretében beadott pályázataik eredményét, amelyek
sikeressége esetén a közösségi ház felújításához, valamint
rendezvényszervezéshez kaphatnak hozzájárulást.
A település vezetõje elmondta, ugyan nem úgy sikerültek a
pályázataik, ahogyan azt eltervezték, de minden forintnak
örülnek, amelyet a falu fejlesztésére fordíthatnak. Annak pedig
még jobban, hogy sikerül olyan
embereket maguk mögé állítaniuk, akik hajlandóak segíteni,
akár munkáról, akár egyéb felajánlásról van szó.
Kelemen Ferenc kiemelte,
nagy probléma, hogy a fiatalok
elvándorolnak a településrõl, noha az önkormányzat erejéhez
mérten mindent megtesz letelepedésük megkönnyítése érdekében. Minden évben az elsõ öt
igénylõ, házat vásárolni szándékozó fiatal párnak kétszázezer
forint vissza nem térítendõ támogatást adnak. A települést
pedig igyekeznek úgy alakítani,
hogy az minél élhetõbb legyen
az ifjabb generációk számára is.
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Idén a gazdaságfejlesztésre
fektettek nagy hangsúlyt
Azz igényeltt 550 millió helyettt
18
80 millió forinttott nyertt gazda
aságffejjlessztéssre a kissvejjkei önkormányzzat. Ebbõl az összegbõl többek közzöttt területtett vásárolna
ak és tárolóccsarnokott
építtenek.
KISVEJKE idei

évét nagy mértékben meghatározta, hogy tavaszszal elvitte a fagy a kajszitermés
jelentõs részét. Ennek egyrészt
az a következménye, hogy a faluban alkalmi munkából élõk kevesebb kereseti lehetõséghez
jutottak, másrészt pedig az,
hogy a gazdálkodóknak is jelentõs árbevétel kieséssel kellett
számolniuk – mondta el Höfler
József polgármester. Mindez a
gazdákat tömörítõ Danubia
Frucht szövetkezet mûködésére is hatással van, hiszen annak
fenntartási költségeit finanszírozni kell akkor is, ha nincs,
vagy alig van árbevétel.
Ugyanakkor jelentõs fejlesztéseknek is örülhettek a községben. A Belügyminisztérium
pályázatán útfelújításra egymillió
forintot nyert a település, míg a
tavaly év végén megítélt támogatás keretében 6,5 millió forintot fordíthattak útfelújításra. A
Kossuth Lajos utca felsõ ágán a
burkolat mellett egy támfalrészt
és egy járdaszakaszt is helyreállítottak. Az ipari parkba vezetõ Pálinka utcában is rekonstrukciót hajtottak végre. Mivel itt
nagyobb beruházásra volt szükség, mint amit a pályázatból és
a kötelezõ önerõbõl meg lehetett volna valósítani, a falu képviselõ-testülete úgy határozott,
hogy önerõbõl biztosítják a további részt. Ezen felül az iparte-

rületen mûködõ vállalkozások is
hozzájárultak a költségek fedezéséhez, így a teljes szakasz
megújulhatott.
A település vezetõje hangsúlyozta, idei pályázataik beadása
során a gazdaságfejlesztésre
koncentráltak. A tervezett fejlesztések megvalósításához

550 millió forintra adták be támogatási igényüket. Végül a beadványuk ugyan támogatást
nyert, de a megítélt összeg 180
millió forint, ami csak a tervek
egy részének megvalósításához
elég. Ebbõl a Danubia Frucht
szövetkezettõl vásárolna vissza
az önkormányzat egy terület-

Kajszifesztivál helyett falunapot tartottak
Idén elmaradt a hagyományos kajszi fesztivál, de falunapot tartottak. Szerveztek fõzõversenyt, amelyen nyolc csapat indult, a
munkájukhoz az önkormányzat biztosított 3-3 kilogramm húst.
A gyerekeket egész nap ugrálóvár, trambulin, rodeó bika, arcfestés várta, valamint habparti is volt a bonyhádi tûzoltóknak köszönhetõen. Délután kulturális mûsorral, majd egy operett elõadással folytatták a napot.

részt, amelyre egy tárolócsarnokot építenek, de nem futja
például a hûtõház kialakítására.
Jelenleg a tervezésnél tartanak,
annak befejeztével kezdhetik el
a közbeszerzési eljárást. Reményeik szerint a következõ, az
ideinél jobb szezonban, már kibõvült tárolókapacitással dolgozhatnak, egy olyan csarnokban, ahova el tudják helyezni a
szövetkezet még be nem üzemelt válogatógépét.
Két pályázatot is beadtak a
LEADER program keretében.
Az egyikben az idei kajszi fesztivál megrendezéséhez igényeltek támogatást, ám mivel a rendezvény kajszi hiányában elmaradt, ezért szeretnék átütemeztetni a forrást a következõ évre.
Másik beadványukkal négymillió forintot igényeltek a temetõ
rekonstrukciójára. A beruházás
magában foglalná egy korszerû
vizesblokk kialakítását a ravatalozó épületében, a terület körbekerítését, valamint bizonyos
részeken a terep rendezését. A
teljes költség összesen nyolcmillió forint, a pályázati támogatáson felül esõ részt az önkormányzat finanszírozza.
A német nemzetiségi önkormányzattal közösen emléktáblát
készíttettek a málenkij robotra elhurcoltak neveivel, amelyet a
templomban, a világháborús emléktáblák mellett helyeznek majd
el. Idén õszre tervezik az ünnepélyes átadót. Szintén a nemzetiségi önkormányzattal közösen
újítják fel a településen található
négy úrnapi kis kápolnát.
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Csatlakoztak a Kapos-h
hegyháti
Natúrpark programhoz
A falugondnoki szolgála
at hozz és a natúrpa
ark progra
a mhozz i s c s a t la
a kozz ott t
Lengyel. A sikeress pályáazatok mellettt a progra
mok is fejjlõdésst hozzna
ak a
falu élettébe.
LENGYEL Mozgalmas a szeptember Lengyelen rendezvények tekintetében. Minden
évben a kilencedik hónap elsõ szombatján tartják meg a
falunapot, amely idén is sok
érdeklõt vonzott és nagy sikert aratott. Két pályázaton
elnyert támogatást is a programokra tudtak fordítani, az önkormányzat és az Apponyi szakképzõ iskola nyertes beadvány révén tudott hozzájárulni a költségekhez – tudatta Lõrincz Andrea
polgármester. A hagyományoknak megfelelõen süteménysütõ
és fõzõverseny is színesítette a
programot. Az érdeklõdõk két
tárlatot is megnézhettek, idén is
bemutatkoztak a lengyeli amatõr
alkotók, valamint újdonságként
a Kapos-hegyháti Natúrparkot is
képeken ismerhették meg a látogatók. A gyerekeket számos ingyenes program, ugrálóvár, népi játékok, arcfestés, lufihajtogatás, körhinta várta. Színes volt
a délutáni felhozatal is: zumbások, modern táncosok, hagyományõrzõ csoportok, Kovács
Gergõ, Pecze István és lánya
Zsófi, Matyi és a Hegedûs lépett
színpadra, majd hajnalig tartó bál
zárta a napot.
Idén csatlakozott a falu a
Kapos-hegyháti Natúrpark programhoz. A cím átadása szeptember 14-én zajlott le nagyszabású
ünnepség keretében. Köszöntõt
mondott Lõrincz Andrea polgármester, majd Balczó Bertalan természetvédelemért felelõs helyettes államtitkár adta át a címet a
falunak. Ünnepi beszédet mondott Fóris Dóra, az ÉrtéktárBizottság elnöke és Básthy Béla,
a Magyar Natúrpark Szövetség
elnöke. Színpadon mutatkoztak
be a tagtelepülések, akik a saját
termékeiket is prezentálták,
ahogy Lengyel község is, többek
között borkóstoló keretében.

Az ünnepeken túl is zajlik az élet
a településen. Február elsejével
csatlakoztak a falugondnoki szolgálathoz. Három évvel ezelõtt
nyert az önkormányzat egy kisbuszt, és a képviselõ-testület úgy
gondolta, hogy ezt bevonhatnák
egy szolgálatba. Egy ember bérének és járulékának fedezésére
nyertek támogatást. Mivel elöregedõben van a falu, nagy szükség van a szolgáltatásra, a falu-

gondnok többek között kihordja
az ebédet, és amiben kell, segíti
azokat az idõseket, akiknek igényük van rá. Az eddigi tapasztalatok nagyon kedvezõek.
Ugyancsak sikeres volt a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegû fejlesztéseinek
támogatására kiírt pályázaton benyújtott támogatási kérelmük,
amellyel 1,2 millió forintot nyertek. Ennek köszönhetõen az Ár-

pád utcában egy 120 méteres
járdaszakasz felújítása valósulhat
meg.
GINOP (Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program) pályázaton informatikai eszközöket
nyertek egymillió forint értékben:
három laptopot, tabletet és
okostelefont vehetnek birtokba.
Most indítanak egy tanfolyamot
65 év felettieknek, akiknek meg
szeretnék tanítani az okostelefon,
az internet használatát. A gépek a
faluházban lesznek elérhetõek.
Indultak a LEADER pályázaton,
amelynek keretében a faluház
térkövezésére igényelnek támogatást, továbbá pályáznak az önkormányzat, az óvoda, valamint
a faluház energetikai korszerûsítésére is.
Ugyan nem önkormányzati pályázat, illetve beruházás révén,
hanem a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. projektje keretében, de megújulhatott a Petõfi
utca 70-112-es házszámok közötti burkolat. A rekonstrukció
nagyon esedékes volt már, az út
leromlott állapota miatt.
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A Galus k a Fesztiv álon adták át a felújít ott ut ak at
Azz idei év az útfelújjíttássokról
szóltt Tevelen, akkora
a összegett
fordíttha
attak a legkrittikussabb
szaka
aszok rendbettéttelére, mintt
amilyenre már régótta nem voltt
példa
a. Ez pedig az elnyertt pályázzati támoga
atássokna
ak voltt
kösszönhettõ.
TEVEL Héri Lászlóné polgármester elmondta, az Ifjúság utca
legfelsõ ágának rendbetételére
1,6 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyertek, amelyet közel 400 ezer forint önerõvel kellett kiegészítenie az
önkormányzatnak.
Ugyancsak útfelújításra kaptak 12,5 millió forintot a Belügyminisztériumtól. Ebbõl az öszszegbõl, és a hozzáadott 15
százalék önerõbõl a Petõfi utca
felsõ ágát és az Ifjúság utca
posta elõtti szakaszát állíthatták
helyre. A rekonstrukció mindkét esetben a burkolat teljes
megújulását jelentette összesen 410 méteren, illetve a Petõfi utcán két helyen a vízátvezetést is megoldották, elkerülendõ, hogy a csapadék a burkolaton keresztül folyjon.
A munkákkal augusztusban
elkészültek, így a felújított szakaszok ünnepélyes átadására
sor kerülhetett a Galuska Fesztiválon. A település legnagyobb
rendezvénye idén is nagy sikert
aratott. Érdekesség, hogy a galuska alatt Tevelen nem a nokedlit, hanem a töltött káposztát
értik. Ebbõl idén is jókora adag
készült. Huszonkét csapat fõzte a vendégek számára az ételt,
amihez a húst az önkormányzat
biztosította.
Összesen hatezer galuska készült, a fõzõ brigádok pedig meg
is mérettek. A zsûri – Veres Róbert borász, Selyem Márton, Fazekas Márton gyümölcstermesztõ, Propszt Adél pedagógus, valamint Nagytevel két képviselõje
– döntése értelmében a Teveli
Székely Kör lett az elsõ, második
helyen a Teveli Német Kör, a harmadikon pedig a helyi konyha
dolgozóinak csapta végzett. Különdíjat kapott a csíkdánfalvi nevezõ. Ugyan az erdélyi testvértelepülés delegációval most nem
képviseltette magát, a Veszprém
megyei Nagytevelrõl érkezett
egy csoport.

Fotók: Sebestyén Lajos

A megnyitó polgármesteri köszöntõt követõen szabadtéri
szentmisét tartottak a három
nemzetiség emléktábláinál,
melynek keretében sor került az
új kenyér megáldására, majd az
emléktáblák megkoszorúzására is.
Délután kezdõdtek a kulturális programok: közremûködtek
a teveli óvodások, a Teveli Német Nemzetiségi Kórus, a Dalárda, a TEFE utánpótlás tánc-

csoportja, a Teveli Székelykör,
a „Tewlana Liederschall” Nagyteveli Német Kórus és Tánccsoport, a Nagyteveli nyugdíjasok
„Sonnenschein/Napsugár” kórusa, a Bonyhád Néptánc
Együttes, Farkas Béla tárogatós, a Nagymányoki Székelykör,
Häuszer Beáta énekes.
Egész nap várta az érdeklõdõket a rokonkeresõ sátor Rudolf László családfakutatóval, az
„Egészség Sátor” komplex

egészségfelméréssel, a gyerekeknek volt légvár, trambulin,
körhinta, arcfestés, az idõsebbek pedig borkóstolón vehettek
részt.
A nap sztárvendége, az Irigy
Hónaljmirigy együttes fergeteges mûsort adott: nagyon jó
hangulatot teremtettek, az érdeklõdõk pedig megtöltötték a
színpad elõtti teret. A nap zárásaként retró diszkóban lehetett
ropni kifulladásig.

Pályázatok elbírálására vá rnak és önerőből is felújítanak
Tevel önkormányzata pályázatot adott be a
LEADER program keretében, mintegy négymillió forintot igényeltek a temetõ körbekerítésére. Eredmény egyelõre nincs, de bíznak a
pozitív elbírálásban. Ugyancsak pályáznak a
mûvelõdési ház felújítására. Mint azt a település vezetõje elmondta, régóta próbálkoznak,
remélik, hogy az idén megnyílt lehetõséggel
végre sikerrel járnak, és forráshoz jutnak az

épület energetikai korszerûsítéséhez. Többek
között a tetõ felújítására, a falak hõszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, a fûtés korszerûsítésére, megújuló energiák hasznosítására
szeretnének fordítani. A polgármester azt is
közölte, önerõbõl javítják a szükséges helyeken a csapadékvíz-elvezetõ rendszert, illetve
az õsz folyamán a legkritikusabb állapotú járdaszakaszok felújításán is dolgozni fognak.
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REJTVÉNY
Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését 2018.
október 30-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.

Õszi fesztiválok,
falunapok
a Völgységben
Szeptember
29. Hajdina Fesztivál, Györe
Október
6. Bukovinai Székelyek Búcsúja –
Székely Porta avatás, Kismányok
6. Szüreti felvonulás, Kéty
27-28. Halmos Béla Országos
Népzenei Találkozó, Bonyhád
Forrás: Völgységi
Önkormányzatok Társulása

REJTVÉNYPÁLYÁZAT
A VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
TÁRSULÁSA TÁMOGATÁSÁVAL
Júliusi rejtvényünk
megfejtése:
„Ne sikítozz, mert elijeszted a halakat!”
A képen a nyertes,
Magyar Klaudia bonyhádi lakos (a kép bal
oldalán) veszi át a nyereményt Szarvas Iréntõl, a társulás ügyintézõjétõl.
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