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Höfler JózsefKelemen Ferenc

BONYHÁD – Befejezõdtek a „Solymár Imre Vá-
rosi Könyvtár fejlesztése Bonyhádon” címû
pályázat keretében a Perczel-kertben meg-
valósuló szabadidõs tevékenységet szolgáló
játszótér kivitelezési munkái, a családok már
birtokba vehették a területet – nyilatkozta
Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád polgármeste-
re kifejtette, ez annak a fejlesztésnek a része,
amelynek eredményeként idén õszre meg-
szépül a terület. 

A könyvtár tetõszerkezetének rendbetétele
már megvalósult a Völgységi Könyvfesztiválig,
a hét elembõl álló játszótér-fejlesztés, a három
sétány térkõvel való ellátása pedig a nyár de-
rekára, illetve szeptemberben készül el. Akár-
csak a civil kezdeményezés nyomán a park jel-
legzetese fáinak arborétumos névtáblákkal
történõ ellátása. 

A terület bejáratánál pedig egy információs
tábla lesz kihelyezve, amely tájékoztatást nyújt

az érdeklõdõknek a Perczel-kert botanikai
sokszínûségérõl.

– Külön öröm számomra és a polgármes-
teri keretembõl támogattam azt az ugyancsak
civil kezdeményezést, amelynek révén meg-
jelent a Völgységi Könyvfesztiválra egy kiad-
vány: A bonyhádi Perczel kastély parkjának
botanikai és történeti érdekességei címmel.

Folytatás a 2. oldalon

A gyerekek, családok már birtokba vették a játszóteret
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Folytatás az 1. oldalról
– A nyár természetesen Bonyhá-
don is a fesztiválok idõszaka foly-
tatta Filóné Ferencz Ibolya. – Au-
gusztus elsõ hétvégéjén a har-
mincadik „Bukovinai Találkozá-
sok” Nemzetközi Folklórfesztivált
nyitjuk meg, amelyet most új hely-
színen, a városban nemrégen át-
adott rendezvénytéren tarthatunk
meg – hangsúlyozta a polgár-
mester. Az augusztus 2-án, pén-
teken kezdõdõ háromnapos fesz-
tivál sokszínû, nívós programot
ígér, és persze – nomen est
omen – a találkozásokon van a fõ
hangsúly. 

– De ugyanez igaz az utána kö-
vetkezõ Tarka Marhafesztiválra és
a Sommerfestre is, ezek a ren-
dezvények a szórakozás és ki-
kapcsolódás mellett alkalmat ad-
nak arra, hogy a városból elszár-
mazottak visszalátogassanak, ta-
lálkozzanak régi ismerõseikkel,
rokonságukkal, hogy a családok

újra együtt töltsenek egy tartal-
mas hétvégét.

– Mindeközben a Városházán
zajlik a munka, hiszen Bonyhád-
nak folyamatosan mûködnie és
fejlõdnie kell az itt lakók érdeké-
ben – emelte ki Filóné Ferencz
Ibolya. – Egyrészt ezek a nagy-
rendezvények, események kellõ
elõkészítést igényelnek, másrészt
a településen számos fontos fej-
lesztés zajlik párhuzamosan. A
teljesség igénye nélkül: a tervek
szerint halad az új szennyvíztelep
megépítése, ahogyan a csapa-
dékvíz-elvezetõ rendszer és a
napelem-park kivitelezése is. 

– Feladatokból nyáron sincs hi-
ány, ettõl független arra invitálok
és hívok minden bonyhádi lakost,
hogy kapcsolódjunk ki közösen a
rendezvényeken, érezzék jól ma-
gukat, és legyünk büszkék arra,
hogy ez a város nekünk, vala-
mennyiünkért épül! – fogalmazott
a polgármester.

NyárNyár on sem áll  meg a munkon sem áll  meg a munk a, dea, de
azérazér t jut idő a kt jut idő a k özös feltözös felt öltődésröltődésr e ise is

Szeptemberig megújul, 

megszépül az egész park
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nn yári pryári pr ogrogr amokamok
facebook/bonyhaditermalfurdo;

www.bonyhadifurdo.hu

Augusztus 2.
Családi délután lufi- és 
habpartyval, 
a Holló Együttes
gyermekkoncertjével

Augusztus 30.
Szezonzáró fürdõnap, 
sztárfellépõ: Deniz

BONYHÁD Illés Tibor, a fõszervezõ Bukovinai
Székelyek Országos Szövetségének elnöke
elmondta, számításaik szerint idén is mintegy
700-800 embert fog megmozgatni az au-
gusztus 2-4. között hazai, külhoni és külföldi
csoportok részvételével lezajló fesztivál. A ha-
zai fellépõk mellett Lengyelországból, Ukrajná-
ból, Romániából, Marosludasról, Cserna-

keresztúrról, Déváról és Pancsováról várnak
együtteseket. A helyszín új lesz, hiszen a város-
ban nemrégen átadott rendezvénytéren, a Ka-
szinókertben tarthatják majd meg a fesztivált.

Pénteken egy kiállítás megnyitásával kez-
dõdnek a programok (17 óra). A tárlat a bu-
kovinai székely hagyományõrzõkrõl, tevé-
kenységükrõl, élõ kultúrájukról fog átfogó ké-

pet adni. A fesztiválmegnyitón várhatóan
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelõs államtitkára, Zbieg-
niew Kowalski néprajzkutató, a fesztivál szor-
galmazója és szervezõje, Filóné Ferencz Ibo-
lya polgármester, továbbá Illés Tibor, a Buko-
vinai Székelyek Országos Szövetségének el-
nöke köszönti majd a megjelenteket. Ezt kö-
vetõen a nemrég kiválóan minõsült Hõgyészi
Székely Kör Bokréta Néptánccsoportja Kü-
lönös megkomásodás címû mûsorát tekint-
heti meg a nagyérdemû, majd a Gyimes-
völgye Férfikórus elõadása következik. A va-
csora után egy kis mulatsággal zárják a pén-
teki programot a résztvevõ csoportok közre-
mûködésével.

Szombaton az idén is rendkívül látványos-
nak és hangulatosnak ígérkezõ felvonulással
indítják a programsort, 16 órakor a bírósági
épülettõl indul a színes forgatag. A résztvevõ
csoportok bemutatkoznak a rendezvényté-
ren, majd a több órás mûsorral megalapozott
hangulatra táncházzal teszik fel a koronát.

Vasárnap a korábbi években kialakult gya-
korlatnak megfelelõen Szomszédolás címmel
a külföldi, illetve külhoni csoportok több kör-
nyezõ településen is bemutatkoznak majd.

Jubileumi „BukJubileumi „Bukoovinai Tvinai Találkalálkozások”ozások”
NN emzemzetketközi Fözi Folklórolklór fesztivfesztiválál

Haarminccaadik aalkaalommaal rren-
dezzik mmeg iidén aa „„Bukovinaai
Taalálkozzássok” NNemzzett-
közzi FFolklórffesszzttiváltt, 
aamelynek hhaazzaai 
ffõ hhelysszzíne 
Bonyhád. 
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Tisztelt Közös képviselõk! Tisztelt Társasházkezelõk!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. felhívja azon közös képviselõk és társasházkezelõk figyelmét, akik még nem vet-
ték fel a kapcsolatot Társaságunkkal adategyeztetés és szerzõdéskötés céljából, hogy ezt 2019. augusztus
1-jéig tegyék meg a zökkenõmentes ügyintézés érdekében.

A cég telefonos elérhetõségei: 72/805-410, illetve 72/805-406.
Elektronikus levél formájában pedig: delkom@delkom.hu

Üdvözlettel: 

Jó ízJó íz ekek , hat, hat almas valmas v álaszték: CRAFT Pizza &Cofálaszték: CRAFT Pizza &Cof fefe
BONYHÁD Az olvasó talán a névbõl
nem gondolja, de a CRAFT Pizza
& Coffee egy minden igényt ki-
elégítõ étterem, ahol nem csak
pizzát és kávét lehet kapni. Elég
ránézni a honlapjukra, amely na-
gyon meggyõzõ. 

Tetszetõs az itt látható étlap,
gyönyörû, étvágygerjesztõ ételfo-
tókkal, és a választék hatalmas.
Sorakoznak rajta az elõételek és
levesek, gyrosok és frissensül-
tek, steakek többféle alapanyag-
ból, változatos köretekkel, a sajt-
ból készült ételek is egy külön fe-
jezetet alkotnak. Aztán következ-
nek a burgerek sokféle töltettel,
akár extra feltéttel, válogathatunk
az igen sokféle – természetesen
olaszos – tésztaétek közül. A leg-
népesebb kínálatot a pizzák alkot-
ják, az étlapon 34 féle szerepel,
plusz még külön feltétek közül is
lehet ezekhez választani. Aztán
sorakoznak a saláták, a köretek,
a savanyúságok, a mártások és a

desszertek. Hát…, zavarbaejtõen
széles a kínálat, a bõség zavará-
val küzdhet, aki asztalhoz ül a
CRAFT Pizza & Coffee étterem-
ben.

Erõs János üzletvezetõ el-
mondta, hogy tavaly június óta
mûködnek itt, a Perczel Mór u.
80-ban, elõtte ugyanez a csapat

a Rose Éttermet üzemeltette.
Megkérdeztük, mit emelne ki a
kínálatukból.

– A kézmûves hamburgereink
nagyon népszerûek, ezek csak
természetes alapanyagokból ké-
szülnek, semmiféle segédanya-
got nem tartalmaznak. Nagysze-
rû steakeket készít a séfünk nem-

csak marhahúsból, hanem példá-
ul lazacból, harcsából és csirke-
húsból is. Természetesen pizzák-
ból a legnagyobb választékot kí-
náljuk. Ezzel kapcsolatban el kell
mondanom, hogy Matteo – aki
most Szekszárdon mûködtet
pizzériát – korábban három évig
nálunk dolgozott, õ tanított meg
bennünket igazi olasz pizzát ké-
szíteni – mondta Erõs János.

– Annyit még el kell monda-
nom – tette hozzá az üzletvezetõ
–, hogy megújult a kerthelyisé-
günk, ahol jó idõben kellemes
környezetben ülhetnek asztalhoz
a vendégeink. Minõségi menüs
étkeztetés is van nálunk 990 fo-
rintos áron, illetve pariszervizt is
vállalunk.

CRAFT Pizza & Coffee, 
Bonyhád, Perczel Mór u. 80. 

Nyitva hétfõtõl szombatig 
naponta 10 és 22 óra között. 

Telefon: 06-74-456-069.

VÁLLALKOZÁS
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Olyaan mmérttékû úúttburkolaatt- ééss
jjárdaaffelújjíttáss vvaalóssultt mmeg ééss
ffolyttaattódhaatt GGrábóccon, aamely-
re hhosssszzú iidejje nnem vvoltt ppéldaa,
éss aamelyre mmár nnaagy sszzüksség
voltt aa ttelepüléssen. 

GRÁBÓC Már tavaly õsszel elké-
szült az Újsor utcai útfelújítás, 280
méter hosszon, négy méter szé-
lességben – tájékoztatott Takács
László, a település polgármestere.
Hozzátette, a további felújítások
erre az évre csúsztak át. Idén az
Újsor utcában 231 méter járda re-
konstrukciója valósult meg aszfalt
burkolattal. A Fõ utcán szintén a
gyalogosút újult meg összesen
187 méter hosszon, a rosszabb
állapotú szakaszokon. A Zrínyi ut-
cában 55 méter, a Templom tér-
nél 250 méteren járda felújítására
nyílt lehetõségük, valamint a téren
zúzott köves utat alakítottak ki
mintegy 160 méteren. A napok-
ban döntenek arról, hogy ki lesz a
kivitelezõje a járdafelújításnak a Jó-
zsef Attila utcában. LEADER tá-
mogatásból, négymillió forintból
valósul meg a 237 métert érintõ
beruházás, amelynek augusztus
31-ig kell lezárulnia.

Nagy fejlemény a település szá-
mára, hogy a Magyar Falu Prog-
ram útfelújítási keretébõl a Magyar
Közút a Fõ utca teljes hosszán
helyreállítja a burkolatot 250 millió
forintból.

Remélik, sikerrel jár a Belügymi-
nisztériumhoz benyújtott támoga-
tási kérelmük, melynek célja a De-
ák Ferenc utcai járda felújítása, va-
lamint a Rákóczi és a Zrínyi utca
találkozásánál egy útburkolat-sza-
kasz rekonstrukciója. Ha nem
kapnak pozitív visszajelzést, akkor
indulnak a Magyar Falu Program
járdafelújításra szóló kiírásán,
amely várhatóan õsszel jelenik
meg, és amelynek keretében
anyagköltségre lehet pályázni.
Amennyiben még ez a beadvá-
nyuk sem jár sikerrel, önerõbõl
végzik el a munkát. A felsorolt be-
ruházások megvalósulásával a te-
lepülés mind a hat utcája és egyet-
len tere is rendezetté válik.

Pályáznak továbbá a hivatal
épületének felújítására, ami ma-
gában foglalná például a nyílászá-
rók cseréjét, valamint a központi
fûtés kialakítását. Ugyancsak el-
nyert támogatásból szeretnének
beszerezni egy parkfenntartó gé-
pet, illetve kerítenék be a temetõt. 

Az önkormányzat önerõbõl év-
rõl évre, lépésrõl lépésre újítja fel
a könyvtárat, amelynek most a vi-
zesblokkja kerül sorra. 

Nem önkormányzati beruhá-
zás, de turisztikai vonzereje miatt
a település szempontjából is fon-
tos, hogy a szerb ortodox temp-
lom kolostora és kapuja is meg-
újult, így az épületegyüttest kifo-
gástalan állapotban láthatták az
érdeklõdõk már a július 14-i bú-
csún is. A római katolikus egyház
is fejlesztést hajt végre: a pécsi
egyházmegye, illetve a bonyhádi
plébánia pályázatán nemrég el-
nyert közel 15 millió forint támo-
gatásnak köszönhetõen a
grábóci plébánia épületét statika-
ilag megerõsítik, felújítják a tetõ-
szerkezetet, megoldják a csapa-
dékvíz elvezetését.

Folyamatban van
még a vízminõség-ja-
vítást célzó projekt
elõkészítése szálkai
rákötéssel, a dél-dunántúli vízbá-
zisra való csatlakozással. A
szennyvízkezelés továbbra is
probléma. Többféle lehetõség-
ben gondolkodtak, de a végleges
megoldás a szennyvízhálózatra
való csatlakozás, a csatornázás
jelentené. Ennek megvalósításá-
hoz azonban egyelõre nem talál-
tak forrást. Jelenleg szippantás-
sal távolítják el a szennyvizet, min-
den köbméter után ezer forint tá-
mogatást biztosít a háztartások-
nak az önkormányzat. További
megoldandó feladat a gázveze-
ték-hálózat kiépítése, és a lakos-
sági csatlakozás lehetõségének
biztosítása a településen.

Rendezvények tekintetében
idén kicsit visszafogottabb a kíná-
lat a községben. Ennek egyik
oka, hogy tavaly megszûnt a kul-
turális közfoglalkoztatott alkalma-
zásának lehetõsége, a másik pe-
dig, hogy kisebb a lakossági
igény – mondta a polgármester.
Az év elsõ felében tartottak nõna-
pi, anyák napi ünnepséget, vala-
mint gyermeknapot. Utóbbi meg-
valósítására a Grábócért Egyesü-
let a Völgységi Önkormányzatok
Társulásától nyert támogatást, így
a rendezvényt az önkormányzat-
tal közösen bonyolították le. A he-
lyi könyvtárban a nõnap alkalmá-
ból Kovács Gábor muzsikus adott
elõ, a gyermeknaphoz kapcso-
lódva pedig bábelõadással örven-
deztették meg a kicsiket. Októ-
berre a természetvédelem jegyé-
ben szerveznek elõadást az Or-
szágos Könyvtári Napok kereté-
ben, valamint még egy író-olvasó
találkozót is tartanak majd idén.
Ezen felül a faluban lesz nyárbú-
csúztató, Mikulás és karácsonyi
ünnepség, valamint egy bál is.
Idõsebb Gábori Sándor festõnek
pedig állandó kiállítása van a ren-
dezvényteremben.

A könyvtár a helyi kulturális élet központja 
Szatmári Erika könyvtáros elmondta, ötvenhárom beiratkozója
van a grábóci bibliotékának, ebbõl tizenöten aktívak. Fõleg közép-
korúak és 14 év alattiak élnek a szolgáltatásaikkal, amelyeket he-
ti három napon összesen tíz órában érhetnek el. Az olvasók ren-
delkezésére 2400 kötet áll, melybõl 1850 a saját, a többi letéti ál-
lomány az Illyés Gyula könyvtár finanszírozásában, továbbá élhet-
nek a könyvtárközi kölcsönzés lehetõségével is. Tapasztalatai sze-
rint a szórakoztató irodalom és a gyermekkönyvek a legkelendõb-
bek. Számítógépezni, fénymásolni, nyomtatni és szkennelni is tud-
nak a helybeliek a könyvtárban.

Szinte minden utcát érintenek a felújításokSzinte minden utcát érintenek a felújítások

Gábori Sándor állandó

kiállítása

Nagy gondot fordítanak a 

közterületek rendben tartására

A szerb ortodox templom és kolostor megújult az idei búcsúra

A római katolikus templom is tartogat látnivalókat
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Sok pályázatSok pályázat oot adnak be a fejlődés ért adnak be a fejlődés ér dekébendekében
Láttványoss ffejjlõdéssen mmentt kke-
resszzttül aazz eelmúltt éévben IIzzmény.
Pályázzaatti ttámogaattássoknaak kkö-
sszzönhettõen ttöbbek kközzötttt uutt-
ccák úújjulttaak mmeg, úújj oorvossi rren-
delõ éépültt, aazz óóvodaa rrésszzlegess
rekonssttrukcción eessetttt áátt, ééss aa
ssporttölttözzõtt iiss ffejjlesszztteni ttud-
tták. AA bberuházzássok ssoraa úújjaabb
fforrássoknaak kkösszzönhettõen rre-
mélhettõleg ffolyttaattódik.

IZMÉNY – Ugyan nem egyszerû a
pályázati projektek megvalósítá-
sa, mert sok tényezõ hátrál-
tathatja õket, mégis minden
lehetõséget igyekszünk
megragadni, hiszen az így
megnyílt források által tu-
dunk elõbbre lépni – mond-
ta Kelemen Ferenc polgár-
mester.

Már eddig is sok fejlesz-
tést sikerült megvalósítania
az önkormányzatnak. Belte-
rületi utakra elnyert támoga-
tás révén újult meg például a
Dózsa és a Kossuth utca. Elõbbit
kiszélesítették 4 méterre, új bur-
kolatot és egy ipszilon fordulót ka-
pott. Utóbbit friss aszfaltréteggel
látták el, és egy fordulóval is
megtoldották.

Ugyancsak pályázati forrásnak
köszönhetõen január óta új épü-
letben, kiváló körülmények között
fogadja pácienseit a háziorvos,
valamint a védõnõ. A fogorvosi
rendelõ helyiségét is kialakították,
egyelõre azonban hiányoznak a
mûködéshez szükséges eszkö-
zök. Ugyan a Magyar Falu Prog-
ram keretében orvosi eszközök
beszerzésére is pályáztak, de a
hárommillió forintos keret mind-
össze a háziorvosi és a védõnõi
rendelõ felszerelését fedezi majd,
ha sikerrel járnak. 

A Területfejlesztési Operatív
Program (TOP) kiírására Bonyhád
gesztorságával beadott pályázat
révén a közelmúltban mintegy 20
millió forintból részben megújul-
hatott az óvoda. Ugyancsak TOP-
os forrásból nyertek támogatást a
sportöltözõnél egy 17 kilowattos
naperõmû telepítésére, 13 villany-
kályha beszerelésére, az épület
szigetelésére, a nyílászárók cseré-
jére, valamint akadálymentesítés-
re. Remélhetõleg hamarosan be
is üzemelhetik majd a rendszert,
amint a mérõórát beszerelik az il-
letékes társaság szakemberei. 

Új erõgép beszerzésére 10,8
milliót nyertek. A 15 százalék ön-
erõvel kiegészített összegbõl vá-
sároltak egy traktort tolólappal,
ágaprítóval és mulcsozóval. 

Összességében az elmúlt bõ
egy évben több mint 130 millió
forintnyi fejlesztést tudtak megva-
lósítani a faluban – foglalta ösz-
sze a település vezetõje, hozzá-
téve, hogy van még mit tenni,
amihez újabb forrásokat is el-
nyertek, illetve továbbiakra is be-
adják igényüket.

Megvalósítás elõtt áll például a
közösségi ház kialakítását célzó
pályázati projektjük. A munkára
LEADER keretbõl mintegy négy-
millió forintot nyertek, önerõvel
együtt több mint ötmillió forintot
fordíthatnak. Ebbõl az összegbõl
ajtókat, ablakokat kellene cserél-
niük, felújítani a tetõt, kialakítani a

teljes belteret. A gond csak az –
mint azt Kelemen Ferenc megfo-
galmazta –, hogy a beadvány két
évvel ezelõtt készült, azóta az épí-
tõipari árak az egekbe szöktek,
így komoly fejtörést okoz az ön-
kormányzatnak, hogy miként tel-
jesítsék vállalásukat. 

A Magyar Falu Program kereté-
ben több mint tíz támogatási ké-
relem benyújtását tervezik. Helyi
egyházi közösségi terek fejleszté-
sére beadott igényük révén a ró-
mai katolikus plébánia épületének
felújítására fordítanának közel 20
millió forintot. Óvodafelújításra
szintén igényelnek támogatást, hi-
szen a már elvégzettek mellett is
van még feladat. Napelemes

rendszert telepítenének, felújíta-
nák a kazánházat, lecserélnék a
radiátorokat, a padlózatot, vakol-
nák az épület hátsó falát, valamint
az udvar rendezésére, játékok
cseréjére, kerítés helyreállítására
is szükség lenne. A ravatalozó re-
konstrukciójára szintén beadják
támogatási igényüket. A projekt-
ben szerepel vizesblokk-felújítás,
és -kialakítás, ajtó-, ablakcsere,

valamint az elõtetõ meg-
növelése. 

Az önkormányzati
épület felújítására igé-
nyelhetõ 30 milliós ke-
retbõl a teljes tetõt le
szeretnék cserélni, amit
a rendszeres beázás is
indokol. A beruházást
úgy végeznék el, hogy a

tetõtérben több helyiséget ki tud-
janak majd alakítani, köztük egy
nagy tárgyalóval. Járdafelújításra
is igényelnek forrást, bár problé-
mát jelent, hogy csak anyagkölt-
ségre lehet pályázni, és nincs
szakemberük, aki a kivitelezést
el tudná végezni. Ugyanakkor le-
het gépbeszerzésre is forrást
igényelni, ezen be tudnának sze-
rezni egy kisebb gépet, amely
segítség lehetne a járdák nyom-
vonalának kiemelésekor, továb-
bá megpróbálnak segéd- és tár-
sadalmi munkaerõt, valamint az
érintett családokat bevonni a
megvalósításba. Szeretnék le-
cserélni a falugondnoki buszt is,
valamint szolgálati lakás kialakítá-
sára is pályáznának. A Belügymi-
nisztériumhoz a sportpálya felé
vezetõ út felújítására nyújtották
be támogatási igényüket. 

Összességében továbbra is
mozgalmas idõszak elõtt áll az ön-
kormányzat, és ha minden jól ala-
kul, további fejlesztések indulnak
a településen, amelyek talán már
jövõre megmutatják magukat. Ke-
lemen Ferenc kiemelte, az eddi-
giekért köszönet illeti mindazokat,
akik valamilyen formában hozzá-
járultak megvalósulásukhoz.

Sikeres volt a néptánccsoportok találkozója
Rendezvények tekintetében szerényebben terveztek. Idén új és sike-
res kezdeményezés volt az Izményi Gyermek Néptánccsoport máju-
si találkozója, amelyet hét másik település együtteseinek bevoná-
sával tartottak meg. Ebbõl a szervezõk hagyományt szeretnének
teremteni, amit az önkormányzat is pártol. 
A legnagyobb rendezvény a településen a szüreti felvonulás és falu-
nap, amelyet augusztus végén, a néhány éve bevett gyakorlatnak
megfelelõen, egyben tartanak meg. Idén várhatóan megünneplik
az idõsek napját is, valamint hagyományaiknak megfelelõen kará-
csonykor is ajándékcsomagokkal köszöntik a 60 év felettieket. 

Kelemen Ferenc a pályázati 

támogatással vásárolt traktornál

Január óta új épületben, 

kiváló körülmények között 

fogadja pácienseit 

a háziorvos és a védőnő

Utcák újultak meg a településen

Naperőművet is telepítettek a sportöltöző épületére
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Idén jIdén jó teró ter mésmés t ünnepelhetnek a kt ünnepelhetnek a kajszis fesztivajszis fesztiválonálon
A kkaajjsszzisszzezzon llezzárulttávaal eel-
kezzdõdhett aazz úújj ttároló- ééss vvá-
logaattóccssaarnok éépíttésse KKiss-
vejjkén, dde ttöbb öönkormány-
zzaatti, ppályázzaatti ttámogaattássú
ffejjlesszzttéss iiss kkiláttássbaan vvaan aa
ttelepüléssen. 

KISVEJKE Nagy a sürgés forgás
mostanában a faluban, hiszen ja-
vában zajlik a kajsziszezon. A ba-
rackosokban szüretelnek, a
megrakott autók jönnek-men-
nek, sokan közülük a Balaton
Ker-Tész Szövetkezethez viszik
a gyümölcsöt. A helyi válogató-
csarnokban pedig osztályozzák
a beérkezõ árut. Idén jó a ter-
més, bõven van mivel dolgozni,
a gond csak az, hogy egyre ke-
vesebb az ember, aki él az idény-
munka nyújtotta lehetõséggel. 

Jövõre a mostani mellett egy
hasonló méretû, 750 négyzet-
méteres, önkormányzati tulajdo-
nú csarnok is rendelkezésre áll
majd a barack tárolására. A Te-
rületfejlesztési Operatív Program
keretében elnyert, közel 200
millió forintos forrásból készül-
het el az a légkondicionált épü-
let, amely alkalmas lesz a szö-
vetkezet nagyobb válogatógépé-
nek befogadására is. A kivitelezõ
jelenleg elõkészíti a munkát, az
épület vasszerkezetét, és a kaj-
szi szezon lezárulta után neki is
állhat az összeállításának. 

Mint azt Höfler József polgár-
mester elmondta, mertek nagyot
álmodni, amihez biztatást is kap-
tak, így a gazdaságfejlesztésre
helyezték a hangsúlyt az utóbbi
években terveik alakításánál. Be-
adványuk eredetileg 500 millió
forintos támogatási igényrõl
szólt, végül 180 millióról született
határozat. Ehhez kellett igazítani-
uk, szûkíteniük a megvalósítást.

A szezon vége felé tartják meg
a településen a Kajszis Feszti-
vált, amelyet idén július 27-ére
idõzítettek. Természetesen nem
maradhat el a lekvár- és a pör-
költfõzõ verseny, amelyeket dél-
elõtt tartanak meg, és amelyek
közben középkori fegyverbemu-
tatón, valamint a megyei biblioté-
ka könyvbemutatóján is részt ve-
hetnek az érdeklõdõk. A délután
a kulturális mûsoroké, majd kihir-
detik a délelõtti versenyek ered-
ményét, és kisorsolják a tombo-
lát. Az esti hangulatot Kovács

Gergõ és Peter Sramek mûsora
alapozza meg, majd tûzijáték te-
szi fel rá a koronát. 

Mindeközben az önkormány-
zat újabb források elérésén dol-
gozik. A Magyar Falu Program
keretében a orvosi rendelõ esz-
közfejlesztésére adtak be pályá-
zatot. Azért is támogatási kérel-
met nyújtottak be, hogy a mûve-
lõdési házban korszerûbb fûtési
rendszert alakíthassanak ki, illet-
ve egyéb kisebb beruházásokat
hajthassanak végre. Az óvoda
felújítására is pályázni akarnak.
Ugyan az épület nagyrészt rend-
ben van a Bonyhád gesztorságá-

val megnyert pályázatnak kö-
szönhetõen, de például az udvar
rendbetételére és új játékok be-
szerzésére kellene pénz. Ezen
felül várják, hogy milyen kiírások
jelennek meg a programban, és

igyekeznek minél több lehetõsé-
get megragadni.

A temetõ rendbetételére
LEADER pályázaton igényeltek
támogatást. A célra négymillió fo-
rintot kaptak. Az önerõvel kiegé-
szített összegbõl bekerítik a te-
metõt, a ravatalozóban vizesblok-
kot, raktárat alakítanak ki, lecse-
rélik a nyílászárókat, kívülrõl lefes-
tik az épületet, és egy térköves
járdát is építenek. Ugyancsak a
program keretében pályáztak, és

300 ezer forintot nyertek a Kaj-
szis Fesztivál megvalósításához.

A Belügyminisztériumhoz 14
millió forint értékben adtak be tá-
mogatási igényt, amelybõl több
utcában is járdarekonstrukciót
hajtanának végre. Amennyiben
nem járnak sikerrel, a Magyar
Falu Program keretében pályáz-
nak erre a célra. 

Önerõs beruházás is lesz: azt
tervezik, hogy a hivatal és a mû-
velõdési ház tetejére napkollek-
torokat szerelnek, csökkentve
az áramfogyasztás költségeit. 

A közlekedés szempontjából
meghatározó, hogy a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. beruházá-
sában megújulhatott a települést
Bonyháddal összekötõ út. Kifo-
gástalan állapotú burkolaton le-
het eljutni a városba, már csak
néhány helyen, a hidak rekonst-
rukcióján dolgozik a kivitelezõ. 

Folyamatban van az úrnapi kápolnák felújítása
A nemzetiségek is aktívak a tele-
pülésen. A német nemzetiségi ön-
kormányzat idén színházlátoga-
tást szervez, pünkösdkor a temp-
lomban a Málenkij robotra el-
hurcolt kisvejkeiek emlékét õrzõ
táblát avattak, továbbá a telepü-
lési önkormányzattal közösen az
úrnapi kápolnák helyreállításán
dolgoznak. A roma nemzetiségi
önkormányzat a gyerekeknek ál-
latkert-látogatást szervezett, a rá-
szorulóknak pedig csomagokat
juttatott.

A Magyar Közút beruházásában újult meg a települést Bonyháddal összekötő út

Az önkormányzat épületére a tervek szerit napkollektorok kerülnek

Javában tart a kajsziszezon
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Csoportos beszedési kampány
A MMezõföldvíz KKft. éés aa HHungária TTakarék 

közös kkampányt hhirdet ccsoportos bbeszedési mmegbízásra vvonatkozóan aaz aalábbiak sszerint:

Tisztelt Ügyfelünk!
Váltson most csoportos beszedési megbízásra! Miért éppen most?
A 2019. július 15. és 2019. október 31. közötti idõszakban, a Hungária Takarék valamely fiókirodájában új csoportos beszedési megbí-
zást személyesen kezdeményezõ ügyfeleink tárgyi ajándékban részesülnek.

Mi az a csoportos beszedési megbízás?
Egy olyan fizetési mód, amellyel az Ön egyszeri felhatalmazása alapján kezdeményezzük számlája fizetendõ összegének levonását bank-
számlájáról.

Miért érdemes ezt a fizetési módot választania?

Nem kell a fizetési határidõt fejben tartania!
 Elég egyszer megbízást adnia pénzintézetének, és mindig a fizetési határidõ utolsó napján történik meg a terhelés.
 Minden alkalommal a számlavezetõ bankja gondoskodik az aktuális számla befizetésérõl Ön helyett, fizetési határidõn belül. Önnek

csupán a bankszámlán elegendõ fedezet rendelkezésére állásáról kell gondoskodnia.
 Megelõzhetõ a késedelmi kamat felszámítása.

Idõt és fáradságot takarít meg!
 Nincs sorban állás, felesleges utazgatás, megszabadulhat a csekkek befizetésének tortúrájától, nem kell többé a csekkeket tárolgat-

nia.
 A bankszámla tulajdonosa és a Mezõföldvíz Kft. ügyfele lehet különbözõ személy, így akár családtagjai számláinak kifizetésével is meg-

bízhatja bankját.

Biztonságos, könnyen és kényelmesen ellenõrizhetõ!
 Biztonságos, mert a terhelést megelõzõen megküldjük számláját. Így vitás helyzetben lehetõsége van a megbízást idõben letiltani

számlavezetõ pénzintézeténél és a fizetési határidõ elõtt a számlát megkifogásolni.
 Ellenõrizhetõ, mert megadhatja a számlájáról levonható összeg felsõ határát, ami felett nem történik meg a terhelés. Ebben az eset-

ben számláját kiegyenlítheti egyedi átutalással vagy a számla mellé megküldött csekken.
 Elkerülhetõ a készpénzforgalom, ami biztonságosabb megoldást nyújt.

Hogyan igényelheti a csoportos beszedési megbízást?
Töltse ki formanyomtatványunkat! A csoportos beszedési megbízás igényelhetõ személyesen ügyfélszolgálatunkon, vagy egyszerûen le-
tölthetõ honlapunkról (www.mezofoldviz.hu). A kitöltött nyomtatványt juttassa el számlavezetõ bankjához. Fontos, hogy megbízását a
pénzintézetnél bejelentett módon írja alá! Ezt követõen rövid idõn belül beállítjuk Önnek az új fizetési módot. Elõfordulhat, hogy a felhatal-
mazás megadását követõen, az elsõ hónapban még csekken kérjük a számla összegének befizetését, ebben az esetben még ezt kell
befizetnie.

Jogosult neve: Mezõföldvíz Kft.
Jogosult azonosítója: A11283144
Fogyasztó azonosítója: a számla 3. oldalának bal felsõ sarkában található vevõ (fizetõ) azonosító

További információkért keresse bizalommal ügyfélszolgálatunkat személyesen irodáink egyikében, írásban az ugyfel@mezofoldviz.hu
címen, vagy az ingyenesen hívható 06-80/442-442 telefonszámon.

Reméljük, a csoportos beszedési megbízás segítségével Önnek is egyszerûbbé tehetjük vízdíj számláinak fizetését!

A MEZÕFÖLDVÍZ KFT. PÁLYÁZATOT HIRDET:
SZENNYVÍZ- ÉS CSATORNAÜZEMI GÉPKEZELÕ munkakör betöltésére (munkavégzés helye: Bonyhád, Szennyvíztisztító telep)

Részletek: https://www.mezofoldviz.hu/infonews.php?mid=mvx7OsgYEOi5g0gUg7QoBk
Jelentkezési határidõ: 2019. augusztus 31.

VILLANYSZERELÕ munkakör betöltésére (munkavégzés helye: Bonyhád)
Részletek: https://www.mezofoldviz.hu/infonews.php?mid=BERm8jiRPxdzTF5AkUnuZo

Jelentkezési határidõ: 2019. augusztus 31.

A fényképes önéletrajzokat személyesen a Mezõföldvíz Kft. Munkaügyi és HR Osztályán (a 7030 Paks, Kölesdi út 46. szám
alatt) kérjük leadni vagy elektronikusan a munkaugy@mezofoldviz.hu e-mail címre kérjük beküldeni.

Amennyiben az állásajánlatokkal kapcsolatosan további információkra van szüksége kérjük, hogy hívja a Mezõföldvíz Kft.
Munkaügyi és HR Osztályát a 06 (75) 830 203 –as telefonszámon.
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Szeretné egy rövid
interjúban ingyenesen 

bemutatni vállalkozását? 
Kérjük, jelentkezzen 

a 06-20/466-2277-es 
telefonszámon vagy a
vot7151@gmail.com

címen.
  

Szívesen látjuk a hírlevél 
terjesztésével kapcsolatos 

észrevételeit is.
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A rejtvény megfejtését 2019.augusztus 15-ig,
levelezõlapon kérjük postára adni. Levélcím:
Völgységi Önkormányzatok Társulása 7151
Bonyhád Pf. 56. Kérjük, ne felejtsék megadni
telefonos elérhetõségüket is!

RREEJJTTVVÉÉNNYYPPÁÁLLYYÁÁZZAATT   
aa   CCRRAAFFTT   PP ii zzzzaa   &&  CCooff ffeeee   

TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSÁÁVVAALL
Tavaszi rejtvényünk megfejtése: „Húsvétkor mindig elõjön
a tojás allergiám.” A képen a nyertes Lill Péterné, bonyhá-
di lakos veszi át a nyereményt Erõs János üzlettulajdonos-
tól, a CRAFT Pizza & Coffee étteremben Bonyhádon, a
Perczel utca 80. sz. alatt. www.craftpizza.hu

Fesztiválok, falunapok 
a Völgységben

Augusztus
2-4. „Bukovinai Találkozások” 

Nemzetközi Folklórfesztivál, 
Bonyhád

2. Családi délután lufi-és habpartyval, a Holló 
Együttes koncertjével, Bonyhádi Termálfürdõ

3. Gránit Fesztivál, Mórágy
9-10. XIX. Tarka Marhafesztivál, 

Bonyhád
11. Sommerfest, Bonyhád
17. Mõcsényi falunap
19. Bátaapáti falunap
24. Város Nap, Nagymányok
24. Galuska Fesztivál, Tevel
30. Szezonzáró fürdõnap, 

vendég: Deniz,
Bonyhádi Termálfürdõ

31. Izményi szüreti felvonulás és falunap

Szeptember
7. Lengyeli falunap
13-14. Závodi „Forgó” Fesztivál
14. Hajdina Fesztivál, Györe
21. Szüreti felvonulás, Bonyhádvarasd
20-21. XXI. Nagymányoki búcsú, bor és strudel fesztivál
28. Weinfest – Szüreti Nap Kakasdon

Október
5. Bukovinai Székelyek Búcsúja, Kismányok

Forrás: Völgységi Önkormányzatok Társulása


