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BONYHÁD A számok tükrében, valamint a város fejlõdését tekintve a 2018-as esztendõ is kiemelkedõ
évnek bizonyult Bonyhádon. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon (TOP) 5,5 milliárd forint összértékben megnyert tizennégy projektbõl
hetet már sikeresen befejeztek, a többi halad a meg-

valósítás útján. Ezekkel párhuzamosan jelentõs forrás jutott a kiemelt felújításokra, a járdák rendbe tételére és az intézmények korszerûsítésére – természetesen a hivatal és a napi teendõk zökkenõmentes mûködtetése, koordinálása mellett.
Folytatás a 2. oldalon

Mi újság a völgységi településeken?
Kisdorog
Nagyvejke
Bonyhádvarasd
8. oldal
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A v ár os, amely 2018-ban is t o v ább
épült, új ér ték ekk el gy ar apodo tt

Elkészült az új, európai színvonalú sportcsarnok

Megújult a Perczel utca

Folytatás az 1. oldalról
– A tavalyi zárórendezvényünkön úgy fogalmaztam, hogy soha
rosszabb éve ne legyen városunknak. Ez a megállapítás 2018
összegzésénél is helytálló, sõt,
még inkább igaz – hangsúlyozta
Filóné Ferencz Ibolya, jelezve,
hogy a januárban kitûzött célok, a
februárban elfogadott költségvetés, a napi megfeszített munka és
a decemberi zárás összhangja alkotta Bonyhád újabb sikeres évét.
A számoknál maradva részletezte: a kiemelt felújításokra öszszesen közel 50 millió forintot fordítottak, ezek közé tartozott a
Szent Imre utcai bérlakások rendbetétele, vagy éppen a Fáy lakótelepi streetball pálya kialakítása.
Tizenhárom területen – köztük
Majoson és Tabódon is – végeztek járdafelújításokat, több mint
21 millió forintból.

Idén is fergeteges siker volt a Tarka fesztivál

A lakosság, a vállalkozók és a Kormány támogatása megbecsülendő érték
- Szívbõl örülök annak, hogy a bonyhádiak
támogató segítségén túl Magyarország Kormánya is mellettünk áll. Az értékteremtõ elképzeléseinkhez minden alkalommal partnerként tekinthettünk az ország jelenlegi vezetésre, és természetesen a Tolna megyei képviselõkre, élen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelõs államtitkárral és Süli János tárca nélküli miniszterrel – akiknek ezúton is
köszönetemet fejezem ki – fogalmazott Filóné
Ferencz Ibolya.
– Bár még csak 2018 végén járunk, már javá-

ban tart a város jövõ évi költségvetésének öszszeállítása, a legfõbb sarokszámok meghatározása – folytatta a polgármester. Azt mondta, az eddigiek alapján az elmúlt évekhez hasonló: takarékos, biztonságos, ugyanakkor az
eredményes gazdálkodás mellett a további fejlesztéseket is támogató büdzsé összeállítása a
céljuk. Reményei szerint ehhez olyan, a helyi
közösség egészét érintõ beruházásokat is társíthatnak majd, amelyek jelenleg még elõkészítés alatt állnak, viszont 2019 év elején már
konkrét információkkal szolgálhat róluk.

Az intézmények állagmegóvására, korszerûsítésére minden
esztendõben kiemelt figyelmet
fordít a város vezetése. Idén megközelítõleg 20 millió forintot költöttek az óvodák, a könyvtár, a mûvelõdési és a családsegítõ központ, az idõsek napközi otthona
és a sportcsarnok fejlesztésére.
A pályázatok elõrehaladtát tekintve is felgyorsultak az események a 2015-ös, 2016-os elõkészítõ és a tavalyi megvalósítási periódust folytatva.
Folytatás a 3. oldalon

3

Bonyhád 2018-ban is új értékekkel gyarapodott
Folytatás a 2. oldalról

Eredményekben bővelkedő évről számolhatott be
Filóné Ferencz Ibolya a polgármesteri fogadáson

Váralján új ökoturisztikai látogatóközpont létesült

Számos új programnak ad majd helyet a rendezvénytér

Kormányzati támogatásból készült el az új sportcsarnok, amely a 40 évvel ezelõtt épült csarnokot felváltva, már európai színvonalú létesítményként funkciónál, nagyobb rendezvények befogadását is lehetõvé téve.
A Móricz Zs. és a Bezerédj utcák felújítása pályázatból valósult meg, ahogy a Fáy Lakótelep 28-30nál található "D" típusú Sportpark kialakítása is. A
TOP-okat nézve pedig már befejezõdtek a Völgységi Ipari Park bõvítési lehetõségeinek megteremtése,
a Váraljai Parkerdõ turisztikai vonzerejének fejlesztése, a Férõhelybõvítés és infrastrukturális fejlesztés
a Bonyhádi Varázskapu Bölcsõde és Óvodában, a
MIÉNK ITT A TÉR - rendezvénytér kialakítása, a Kerékpárút kiépítése Bonyhád központjáról az Ipari
Parkig, a bonyhádi zeneiskola épületeinek energetikai korszerûsítése, valamint a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése Bonyhádon (Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ) elnevezésû pályázataik.
A fejlesztések és a beruházások mellett a helyi
csoportok, sportolók, diákok sikerei is jó hírét vitték
Bonyhádnak, akárcsak azok a rendezvények, amelyek minden évben üde színfoltjai a település változatos és sokrétû kulturális, közösségi életének. Felsorolni is nehéz lenne, mennyi esemény gazdagította az évet, valamennyi korosztálynak kikapcsolódási, feltöltõdési lehetõséget nyújtva. A város által támogatott sport, illetve civil szervezetek eredmények
és emlékezetes pillanatok sorával ajándékozta meg
a bonyhádiakat 2018-ban.
– A szó szoros értelmében küzdelmes és embert
próbáló, sokszor nehéz pillanatokat eredményezõ
évet zárunk, ugyanakkor a sikerek feledtetik mindezt. Egyenként nem tudok köszönetet mondani,
ezért mindenki, aki valamilyen módon és területen
szerepet vállalt a város sikeres mûködtetésében,
fejlesztésében, népszerûsítésében, a napi feladatok
ellátásában, érezze magáénak õszinte megbecsülésemet és hálámat, 2019-ben is számítok rájuk, és
természetesen õk is mindenben rám! – tette hozzá
a polgármester, aki valamennyiüknek áldott, szép karácsonyt és egészségben, eredményekben gazdag, boldog új esztendõt kívánt.
Vizin Balázs

Korszerű körülmények fogadják a zeneiskolába látogatókat
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Szobája is van a Mikulásnak a váraljai házban

VÁRALJA „Kedves érdeklõdõk, a

Mikulás ház sötétedés után szabadon látogatható. Ha itthon vagyok, be is lehet jönni az udvarba.” Ez olvasható a váraljai Mikulás Háza oldalán.
A nem mindennapi portára és
tulajdonosára, Gûth Balázsra olvasónk, Pakulár Józsefné hívta
fel a figyelmünket. Gûth Balázs
készségesen fogadta megkeresésünket. Elmesélte, hogy
annak idején látta az amerikai
filmekben, hogy a tengerentúlon minõségben és mennyiségben is egészen másként díszítik a házakat karácsony elõtt.
Ez annyira tetszett neki, hogy
megfogadta, amint dolgozik és
keresettel rendelkezik, õ is így
tesz. És így is lett.

1996-ban végzett, és állt
munkába, így huszonkét éve
már, hogy sok-sok égõ díszlik
nála az év végi ünnepek tájékán.
– Elõször csak a magam, aztán a falubeliek kedvére díszítettem. Minden év más egy kicsit. Most elõször az állandóan
világító meleg fehér, vagy ahogy
én nevezem, az arany fényeket
látja meg elõször a látogató. A
kapunál mozgásérzékelõ van,
ha valaki ideér, bekapcsol az
összes színes égõ, és világít is
két percig.
Az érzékelõ fõleg hétvégén,
amikor többen jönnek, funkcióját veszti – mondta Gûth Balázs.
Arról is beszélt, hogy a nyáron
megépítette a Mikulás szobáját.

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.

A melléképületben tulajdonképpen egy nappali kapott helyet,
amelyet ilyenkor szépen feldíszít a váraljai férfi. A helyiségbe
nyitott tûzterû kandalló is került,
a kéményen keresztül pedig a
Mikulás gond nélkül közlekedhet.
A fehér szakállú idén videóüzenetet is küldött a gyerekeknek a Facebookon, amelyben
elmondta, hogy meglátogathatják õt, természetesen a szülõkkel együtt. A felhívás hatására
vagy ötven-hatvan gyerek kapta meg a váraljai hangulatos
szobában ajándékát személyesen a Mikulástól. Rajtuk kívül
györei, bonyhádi gyerekek jártak a háznál, és Gûth Balázs
még a jövõ hétre is vár egy is-

kolai osztályt. A megajándékozottak közül nem egy verssel,
énekkel készült, illetve Mikulást
ábrázoló rajzokkal. Ezeken jobbára a hó is esik, abban bízva,
hogy ez igaziból is meghozza a
havat.
Gûth Balázs tavaly kis szeretetvendégséget is szervezett,
amelyre az adventi ablakok díszítõit, azok családtagjait és a
Váralja Gyermekeiért Egyesület
tagjait hívta meg. Nagy meglepetésére azonban sokan mások is eljöttek erre az összejövetelre, többen sütit vagy valami kis harapnivalót hoztak magukkal. A vendégséget ezért
idén is meghirdeti Balázs december huszonharmadikára.
Forrás: Tolnai Népújság
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Új helyre költözött a cikói könyvtár
CIKÓ Nemrég ünnepélyes keretek között adták át az

új helyre költözött cikói könyvtárat. Pályázati, valamint
a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás támogatásnak is köszönhetõen kerülhetett méltó körülmények közé a könyvállomány, amelynek eddig a mûvelõdési ház alagsora adott otthont.
A régi helyet többször is elöntötte a víz. Haures
Csaba polgármester elmondta, a mostani hely önkormányzati tulajdonban van, korábban presszó üzemelt benne. Leromlott állapotban volt, de az önkormányzat helyrehozatta, az elnyert pályázati forrás
pedig új bútorok, eszközök beszerzését tette lehetõvé.
Az átadott könyvtárhelyiség nemcsak a kölcsönözni, olvasni vágyókat várja, hanem a község vezetésének a szélesebb körû hasznosításra is vannak
tervei, például információs pontot hoznak létre, számítógépes, digitális tanfolyamot is szeretnének szervezni.

Kis betlehemmel gazdagodott a gyűjtemény A kitüntetett
LENGYEL A Lengyeli Népmûvészeti és Muzeális Állandó Kiállítás népmûvészeti terme
nemrégiben egy új kellékkel gyarapodott, a
bukovinai, andrásfalvi székely betlehemes játék ékes kellékével, a kis betlehemmel –
mondta el lapunknak Fábián Andrásné, Teri
néni, aki nyugdíjas óvodavezetõként az óvodamúzeumot létrehozta, s a gyûjteményt azóta is kezeli, bõvíti.
A kis betlehemet Tamis János mucsfai lakos önkéntes munkában készítette, aki úgy
kötõdik Lengyelhez – tájékoztatott Teri néni
–, hogy a felesége is régóta példás tagja volt
a lengyeli székely egyesületnek. A tárgy történetérõl elmondta, hogy a Völgységbe telepített bukovinai, andrásfalvi székelyek a világháború után folytatták a szép karácsonyi népszokást, a felnõtt betlehemezést. Házról házra jártak, és elõadták a betlehemes játékot a
családok, szomszédok örömére, tiszteletére.
A szereplõk: a király szerepét Balázs Piusz
játszotta, angyal: Fábián József, Mária: Balázs Péter, Szent József: Gábor István,
csobán: Fábián Piusz, Kerekes János, Kerekes László és Tamás Ferenc, gazda: Lukács
István. A népszokás szerint a gazda elõre járta házakat, és kérdezte, hogy befogadják-e
a betlehemezõket. Ha igent mondtak, megjelölte a kaput, így a szereplõk tudták, hogy
hová kell bemenniük. Minden ilyen házban
ünnepi terített asztal várta õket, megköszönték az elõadást, és megvendégelték a betlehemezõket. Fábián Péter tanította be a játékot.
Ez a szép népszokás összehozta az embereket, és jól szolgálta a település kulturális
hagyományainak megõrzését – vélekedett
Fábián Andrásné.

sokat tett
a kisdorogi
németségért
Boda Keresztély
kántortanítónak szavazta
meg posztumusz a Kisdorogi Német Nemzetiségi
Önkormányzat a Kisdorogi
Németségért díjat.
Erre a kitüntetésre minden évben olyan személyt
javasolnak, aki sokat tesz,
vagy tett a német kultúra,
nyelv és a hagyományok
ápolásáért. Az elismerést a
díjazott gyermekei vették át
Krémer Györgytõl, a Tolna
Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége titkárától
és Fetzer Jánostól, a Kisdorogi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnökétõl.
Az eseményen egyúttal –
a Kisdorogon mûködõ
egyesületekkel és a támogatókkal közösen – megünnepelték a Kisdorogi Német
Énekkar megalakulásának
tizenötödik évfordulóját. Az
estet disznótoros vacsorával és nótázással zárták.

KISDOROG
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Megújulhatott a művelődési ház, gyönyör ű
székelykapu is készült a bejár athoz
Az év legnagyobb beruházása Bonyhádvarasdon a mûvelõdési ház felújítása volt, amely decemberben
ért végsõ fázisába. Az energetikai korszerûsítésen átesett épület ad helyet az önkormányzatnak
és a könyvtárnak is. A felújítás keretében az épületet szigetelték,
korszerûsítették a fûtést, modern
kazánt, radiátorokat, és fûtõtesteket szereltek be, napelemeket telepítettek, felújították a villanyhálózatot, valamint nyílászárókat
cseréltek és akadálymentesítették a bejutást – tudatta Csibi
Zsolt polgármester.
A fejlesztésre a Területfejlesztési Operatív Program keretében
53 millió forintot nyert a falu, ehhez nem kellett önerõt tenniük. A
térkövezett bejárat megépítését
azonban az önkormányzat saját
erõbõl finanszírozta. A felújításhoz csatlakozva a kerítés és a kapu is megújulhatott, mégpedig a
Bethlen Gábor Alap támogatásával és önerõ biztosításával mintegy 1,2 millió forintból. Ebbõl az
összegbõl míves székelykaput állítottak.
Pályázati forrásból újították fel a
település központi árkát is. A földes medrû vízelvezetõ erõsen eliszapolódott, a legkritikusabb szakaszok rendbetételére a község
egymillió forintos támogatást
nyert. Ehhez 1,3 millió forint önerõt rendelt a település vezetése,

BONYHÁDVARASD

és kiterjesztette a munkát, hogy
az árkot teljes hosszon ki tudják
takarítani. A kivitelezést augusztus végén kezdték és szeptember végére el is készültek vele.
A Belügyminisztérium 10 mil-

lió forintos támogatásával,
valamint 3 millió forint önerõvel sikerült felújítani összesen mintegy 300 négyzetméternyi járdát a Fõ és a Táncsics utcában. A legroszszabb állapotú szakaszokon
alakítottak ki térkõburkolatot.
A felújítási munka jövõre is
folytatódik. Vis maior pályázatot adtak be a Táncsics utca árkainak helyreállítására.
Az esõ némely helyen annyira kimosta a medret, hogy a
közmûvezetékek is kilátszottak. A 12 millió forintos beruházás keretében kilapozzák
a vízelvezetõket.
További terv egy új játszótér kialakítása, valamint a ravatalozó kibõvítése. Mindkét beruházásra LEADER pályázat keretében adták be támogatási kérelmüket.

Zenekari kísérettel vonultak fel
Rendezvények tekintetében ez az év valamelyest visszafogottabb
volt, de májusban megtartották a falunapot, és nagyon jól sikerült a Márton-napi felvonulás is. Utóbbi alkalom különlegessége
volt, hogy a résztvevõk, akiket forralt borral, teával, zsíros kenyérrel és pogácsával vendégeltek meg, fúvószenekari kísérettel
vonultak fel a településen.
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Régi problémákat sikerült megoldani ebben az évben
KISDOROG Bonyháddal konzorci-

umban beadott pályázaton elnyert mintegy 20 millió forintos
támogatásnak köszönhetõen
újulhatott meg Kisdorog óvodája
az év elejére - tájékoztatott Klein
Mihály polgármester. A beruházás keretében sor került a nyílászárók cseréjére, a régi épületet
alászigetelték, megújultak a vizesblokkok, akadálymentesítették a bejutást. A fûtéskorszerûsítés is megvalósult, ehhez az önkormányzatnak is hozzá kellett járulnia, ami mintegy 2,5 millió forintos kiadást jelentett.
Akárcsak az óvoda, az orvosi
rendelõ is a Területfejlesztési
Operatív Program keretében elnyert támogatásnak köszönhetõen újult meg. A beruházás magában foglalta a tetõ felújítását, a
hõszigetelést, a nyílászárók cseréjét, a vizesblokkok és a váróterem rendbetételét, valamint az
akadálymentesítést.
Sikerrel járt a település közétkeztetés fejlesztésére benyújtott
pályázata is. Ennek keretében 23
millió forintot nyertek a helyi konyha felújítására, amihez 3,5 millió
forint önerõt kell hozzátenniük. A
teljes összegbõl 11,4 millió forintot fordíthatnak eszközbeszerzésre, a fennmaradó részt pedig építészeti munkákra költhetik. Jelenleg a meghívásos közbeszerzési
eljárás van folyamatban, a kivitelezést várhatóan jövõre kezdhetik
majd el. A konyhán fõznek a helyi óvodásoknak, a nyugdíjasoknak, valamint bonyhádvarasdi
megrendelõknek.
Az önkormányzat az alacsony
összegû fejlesztésére beadott támogatási kérelmével 1,2 millió forintot nyert, amibõl kisebb helyreállítási munkákat – festés, burkolás,
nyílászáró csere – hajtottak végre
a polgármesteri hivatal épületén.
Ugyancsak pályázatot adtak
be a Petõfi és a Dózsa György utca burkolatának helyreállítására
mintegy 10 millió forint értékben.
Ezt a beadványt forráshiányra hivatkozva elutasították az illetékesek, ám egyúttal jelezték, hogy
jövõre is megnyílik a pályázati lehetõség, amin újra indul majd a
település.
Saját erõbõl újítottak fel járdaszakaszokat a Petõfi utcában, valamint a mûvelõdési ház-

nál parkolót alakítottak ki térkõbõl.
A már nyertes és lezárult pályázati beruházások mellett, vannak

elbírálás alatt álló beadványaik is.
Indultak például a mûködési hiánnyal küzdõ települések számára kiírt pályázaton, amellyel négy-

millió forintot igényelt a falu vezetése.
A Kossuth utca egyik hídjának
felújítására pedig vis maior pályázatot nyújtottak be. Az utcában
egy helyen az úttest alatt átmenõ,
régi, még tégla építésû boltíves
vízátvezetõ megrogyott, ezért a
burkolat felét le is kellett zárni a
forgalom elõl. Félõ, hogy ha nem
sikerül megoldani a problémát,
teljes szélességû lezárásra lesz
szükség. Egyelõre nem tudják
pontosan, mekkora költséget jelent majd a helyreállítás, de becsléseik szerint 8-10 millió forintot
tesz majd ki. A pályázathoz 30
százalék önerõt kell majd biztosítaniuk, amelynek fedezetét egyelõre nem tudják mibõl fogják biztosítani. A beadvány eredménye
az év végre lehet meg.
A szociális normatíva keret lehetõséget ad a falunak, hogy támogassa a helybelieket. Év közben folyamatos a rászorulók támogatása, ezen felül iskolakezdésre a gyerekek átlagosan 14
ezer forintnyi, karácsonyra pedig
a 65 év feletti lakosoknak 10 ezer
forintnyi támogatást juttatnak.
Klein Mihály értékelése szerint
jó évet zárhatnak, több régóta
maguk elõtt görgetett problémát
– az óvoda, az orvosi rendelõ és
a konyha felújítása – sikerült
megoldaniuk, illetve megoldás
közeli állapotba juttatniuk. Ezen
felül azért vannak még megoldásra váró feladatok, gondok.
Ilyen például a vízmû társulás
törzstõke emelése, amelybõl a
falura esõ 1,3 millió forintos részt
még nem tudják mibõl fogják elõteremteni. Ugyanakkor mind a
szennyvíztisztító, mind a vízmû területén lenne javítani való, amit
szintén nekik kellene finanszírozniuk. Bízik benne, hogy a Modern Falvak és Kistelepülések
Program új lehetõségeket teremt
Kisdorog számára is.

Az önkormányzat és a civilek is szerveznek rendezvényeket
Rendezvények tekintetében mozgalmas az élet
Kisdorogon. Az önkormányzat három nagyobb program gazdája: a gyermeknapi, az
idõsek napi programokat, valamint a Falukarácsonyt szervezik. Ezen felül a német nemzetiségi önkormányzat, valamint a helyi civil

szervezetek – Kisdorogi Székely Hagyományõrzõ Egyesület, Kisdorogi Német Énekkar,
Kisdorogért Egyesület, valamint a Kisdorogi
FC –, amelyeket az önkormányzat is támogat
színesítik programokkal a helybeli és környékbeli lakosság mindennapjait.
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Nyílászár ók at cser éltek , fes tettek ,
jár dát, ut at újít o tt ak fel
NAGYVEJKE Kisebb pályázati támogatásoknak köszönhetõen, illetve önerõ felhasználásával
Nagyvejkén idén is több felújítási munkát hajtottak végre. Még
2017-ben járt sikerrel a település
a Kistelepülési önkormányzatok
alacsony összegû fejlesztéseinek finanszírozására kiírt pályázaton. Az elnyert 750 ezer forintos támogatásból az orvosi rendelõ nyílászáróit cserélték le mondta Nagy Miklós polgármester. Ezen felül az önkormányzat
önerõbõl kifestette a rendelõt és
a váró helyiséget, továbbá a
homlokzat is folyamatos felújítás
alatt áll. Ugyancsak nyílászáró
cserét tudtak megvalósítani a helyi könyvtáron, amelynek az ablakait váltották le újakra.
A közutak fenntartására kapott
összeget idén járdafelújításra fordították. A tavalyi munka folytatásaként idén is a Fõ utca egy szakaszán cserélték aszfaltra a gyalogosút burkolatát. A Rózsadombon utat is kellett javítaniuk egy
pincebeszakadás következtében. Elkészült 2018-ban a játszótér létesítéshez szükséges
közterület kialakítása, és
LEADER pályázaton igényeltek
forrást annak megvalósítására.
Minden évben igyekeznek fordítani a közvilágítás fejlesztésére,
így idén is két oszloppal és három lámpatesttel bõvítették a hálózatot. További kisebb munkákat is elvégeztek: felújították, átfestették a ravatalozó homlokzatát, a felsõ buszmegállót és a
parkban levõ padokat, a kultúrház nyílászáróit is mázolták, lecserélték a könyvtár széldeszkáit. Nem kis feladat a településkép folyamatos rendben tartása
sem, különösen úgy, hogy nincs
a faluban közmunkás, egy fõállású alkalmazottnak kell megoldania az adódó feladatokat és a
rendszeres kaszálást a közterületek mellett a temetõben, valamint templomparkban is.
A falu vezetõje kiemelte, mindeközben nagy veszteség érte a
települést azzal, hogy év elején
tragikus hirtelenséggel elhunyt
Rózsa Jenõ alpolgármester, aki
sokat tett a falu érdekében, mindig számítani lehetett rá.

Rendezvények hozzák össze a közösséget
A község legnagyobb rendezvénye 2018-ban is a
Falunap volt. A színvonalas mûsor keretében fellépett az Alte Kameraden Blaskapelle mecseknádasdi fúvószenekar, a Kismányoki Aprónépek
Tánccsoportja, a Závodi Dance Klub, majd Kovács Gergõ adott zenés mûsort, amelyet a vacsora követett. Természetesen nem múlhat el falunap bál nélkül, Nagyvejkén a Coctail Band zenéjére rophatták hajnalig a vendégek. A gyermeknapi ünneplésnek is megadták a módját, a falu
apraját egy Kecskemétrõl érkezett bábszínház
szórakoztatta. A kicsik körében ez is nagy tetszést
aratott, akárcsak a rendõrautó bemutató, amin
szintén részt vehettek. Októberben aztán a község

szépkorú lakosságát ünnepelték. Idõsek napi
rendezvényükre meghívták a 60. életévüket betöltött lakókat, akiket zenés énekes mûsorral, finom
vacsorával vártak, valamint 11 ezer forint értékû
csomaggal is megajándékoztak. Ugyancsak 11
ezer forint értékû ajándékcsomagot hozott a gyerekeknek a mikulás az önkormányzat közremûködésével. A karácsonyt is szeretnék megünnepelni közösségként. December 22-re szervezték meg
az ünnepi mûsort, amelynek keretében a helyi
asszonykórus tagjai, valamint a gyerekek adnak
mûsort. Az ünnepi hangulat jegyében az önkormányzat épülete elõtt adventi koszorút is állítottak, ott kap majd helyet a falu karácsonyfája is.
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A H u n g á r i a Ta k a r é k d u n a f ö l d v á r i f i ó k j a
felpezsdítheti a térség gazdaságát
Minisszteri mélttatásssal nyíltt
meg deccember 7-é
én a Hungária
a Taka
arék fiókjja Duna
aföldváron. Ez is jelzzi, hogy a pénzzinttézzett milyen fonttoss szerepett
töltt be nemccsak a banki ügyinttézzéssben, a váross lakossságána
ak, válla
alkozzássaina
ak és az
önkormányzzatna
ak a kisszolgálássába
an, hanem a térsségi
ga
azda
asági törekvéssekben, a
vidékffejjlessztéssben is.
DUNAFÖLDVÁR Ünnepélyes kere-

tek között avatták fel december
7-én hivatalosan is a Hungária
Takarék megújult fiókját Dunaföldváron. Az esemény fontosságát jelzi az a tény is, hogy az
avatáson beszédet mondott Süli János, a Paksi Atomerõmû két
új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelõs tárca nélküli miniszter, országgyûlési képviselõ.
A Hungária Takarék Fehérvári
u. 4. szám alatti épületét a közelmúltban alakították át. Az alsó
szintre költözõ kirendeltség új,
korszerû, európai színvonalú környezetben szolgálhatja ki az ügyfeleket. A december 7-i avatáson
Süli János a kirendeltséget nemzetgazdasági összefüggésbe helyezve kijelentette: nemcsak az a
cél, hogy megépüljenek az új paksi blokkok, hanem az is, hogy átfogó térségfejlesztés is megvalósuljon. Ezen törekvéssel mutat

egy irányba a Hungária Takarék
és kirendeltségének cégfilozófiája, melybe egyaránt beletartozik a
kisvállalkozói, önkormányzati, mezõgazdasági termelõi igények kiszolgálása.
– Dunaföldvár mindig is dolgos, szorgalmas és takarékos település volt – emelte ki Horváth
Zsolt, a város polgármestere.
Nem véletlen, hogy már 1956
õszén megalakult a Dunaföldvár
és Vidéke Takarékszövetkezet,
akkor még csak egy négyszer
négy méteres helyiségben. A felújított kirendeltség jelzi a jelentõs

változásokat, úgy az építészet és
felszereltség, mint a korszerû
pénzügyi mûveletek szempontjából. A fiók mûködésének elsõdleges célja a város lakosságának,
vállalkozásainak és az önkormányzat igényeinek teljes körû
kiszolgálása. Kiemelten fontos a
megye
mezõgazdaságának
szakszerû és hatékony támogatása. Ugyancsak kiemelt stratégiai feladat a paksi beruházások lehetõség szerinti elõsegítése, az
ezekhez kapcsolódó, helyi érdekeltségû vállalkozói igények kiszolgálása.

A nyugat-európai
nívót nyújtják
Az átadás köszönhetõ annak
a fejlõdésnek, melyet a
pénzintézet mutatott az
elmúlt idõszakban. Ezt már
Brauer János, a Hungária
Takarék igazgatóságának elnöke mondta. Végigtekintve
a dunaföldvári fiókon, a felszereltségen, a munkatársi
képzettségen és a lehetõségeken, nyugtázható a nyugateurópai színvonal, ezzel
együtt az, hogy a szövetkezet
beérte önmagát. Gáspár Csaba, a Hungária Takarék ügyvezetõ igazgatója arra hívta
fel a figyelmet, hogy a szövetkezet, köszönhetõen kiterjedt
termékkörének,
Dunaföldváron is versenyképes bármelyik bel- és külföldi hitelintézettel. Sõt, sikerült
olyan tõkeerõre szert tenni,
melynek köszönhetõen a
rendkívüli tartalommal bíró,
paksi erõmû beruházáshoz
kötõdõ, sok milliárdos helyi
igények kielégítésére, kezelésére is megbízhatóan képes.
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REJTVÉNY
A rejtvény megfejtését 2019. január 15-ig, levelezõlapon kérjük postára adni. Levélcím: Völgységi Önkormányzatok Társulása, 7151
Bonyhád, Pf. 56. Kérjük, ne felejtsék el megadni telefonos elérhetõségüket is!

Egy hely, ahol bármilyen egyedi
ötlet megvalósításra talál…
Bemuttatjuk a Holissticc Krea
atív Stúdiótt. Póssz Pálla
al, a stúdió ala
apíttójjáva
al, tula
ajdonossáva
al besszélgettünk.
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Szeptemberi rejtvényünk megfejtése: „Nézd, már
megint nem kapcsolta ki a mobilját!”
A képen a nyertes, Schlapp Jánosné bonyhádi
lakos veszi át a nyereményt – egy saját fotóból készülõ egyedi vászonkép készíttetésére jogosító
utalványt – Pósz Pál Józseftõl, a HOLISTIC KREATÍV STÚDIÓ ügyvezetõjétõl.

  

Szeretné egy rövid interjúban ingyenesen bemutatni vállalkozását?
Kérjük, jelentkezzen a 06-20/466-2277-es telefonszámon vagy a vot7151@gmail.com címen.

– Kreatív Stúdió vagytok. Mit takar az elnevezés?
– Alapvetõen grafikai tervezéssel és kivitelezéssel foglalkozunk. Ez
azonban egy nagyon szerteágazó tevékenység, hiszen az ötlet
megszületésétõl a teljes megvalósításig részt tudunk venni a folyamatban. Stúdiónk neve is valahol erre utal, hiszen a holisztika a teljességre, az egészre való törekvést jelenti. Szeretjük az egyedi elképzeléseket, a kihívást jelentõ feladatokat, de ugyanolyan szívesen és lelkiismeretesen végzünk más jellegû megbízásokat is.
– Mi a fõ profilotok?
– Szaktudásunknak és gépparkunknak köszönhetõen vállaljuk
dekorációs anyagok tervezését és
gyártását, legyen az kirakat-, vagy
külsõ, belsõ épületdekoráció, irodai, kiállítási vagy rendezvénykellékek, promóciós tárgyak és berendezések. Készítünk egyedi zászlókat, bannereket, plakátokat. Gépjármûvek dekorálását is végezzük feliratozástól kezdve a karosszéria teljes fóliázásáig. Gyártunk és tervezünk nyomtatott, papír alapú termékeket: névjegytõl, ajándékutalványon át a prospektusig,
termékkatalógusig, valamint címkéket, termékcsomagolást. Esküvõi meghívók, ültetõkártyák, köszönõajándékok készítését is vállaljuk. Másik fõ irány a textilnyomtatás. Ezen belül munkaruhák,
sportruházat, pólók és egyéb textiltermékek nyomtatását végezzük
a megrendelõ igénye szerint.
– Ebben a hónapban a keresztrejtvény szerencsés megfejtõje egy egyedi vászonkép készítésére jogosító utalványt kapott a Holistic Kreatív Stúdiótól...
– Igen, készítünk vászon- és akrilképeket hozott fotóból, illetve nyomtatjuk nagy méretben, vagy applikálni tudjuk ruhára, bögrére, egyéb
tárgyakra. De gravírozunk is, illetve lézervágónk segítségével egyedi tárgyakat készítünk többféle alapanyagból, pl. fából, plexibõl.
– Kikkel tudod ezt a sokféle tevékenységet megvalósítani?
– Fiatalos, lendületes, jól képzett csapat vagyunk. Képzõmûvészgrafikus, fotós, marketinges, nyomdai, pr-protokoll, sales és rendezvényszervezési háttérrel, gyakorlattal. Munkatársaim kiváló szakemberek a maguk területén, így nem ijedünk meg a szokványostól eltérõ, bonyolultabb feladatoktól sem. Több idegen nyelven jól kommunikálunk. Ennek köszönhetõen fel tudunk kutatni és beszerezni
egyedi alapanyagokat a világ bármely tájáról, vagy el tudunk vállalni
külföldi megbízásokat is. Ma már – hála az internetnek, illetve a változatos logisztikai lehetõségeknek – bárhol ott tudunk lenni.
– Stúdiótok Bonyhádon a városközponttól kissé félreesõ helyen található. Nem vagytok így kissé elszigetelve?
– Korántsem. A helyszín választása tudatos volt.. Mi itt egy valódi
mûhelyt üzemeltetünk, ahol a koncepció születésétõl a tervezésen
át a gyártásig, kivitelezésig minden munkafolyamatot helyben végzünk. A stúdiót egyébként ezekben a hetekben alakítjuk át, mind
berendezésében, mind technikai hátterében, gépparkjában látványos fejlesztéseket viszünk véghez. Egy olyan helyet kívánunk kialakítani, ahol a megrendelõnek is helyet biztosítunk, hogy igénye
szerint, illetve a munka jellegétõl függõen betekintést nyerhessen,
vagy együttmûködhessen az alkotói folyamatban. A tágas parkoló
ügyfeleink számára kényelmes megközelítést tesz lehetõvé.
– Kiket vártok a Stúdióba?
– Mindenkit szeretettel várunk megvalósításra váró ötletével, igényével. Szívesen dolgozunk lakossági ügyfeleknek csakúgy, mint
cégeknek, önkormányzatoknak, közintézményeknek. Örülünk annak, hogy az emberek szeretik az egyedi megoldásokat. A megvalósításban pedig nem ismerünk lehetetlent!

