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Befejező munkálatoknál tart a Perczel-kúria felújítása, bent épületgépészeti szerelés, kint térkövezés zajlik

BONYHÁD A burkolások és a
festés befejezõdött a fõépület-
ben, mint ahogy a villamoshá-
lózati alapszerelés is. Jelenleg
a gépészeti berendezések és
a gépház, valamint a szellõzte-
tés kiépítése zajlik. A szerelvé-
nyezés, a kertépítés és a tér-
kövezés is folyamatban van.
Szeptember közepén, a Hírle-
vél szerkesztésekor ezek vol-

tak napirenden a Perczel-kúria
felújításánál.

– Az építési folyamat szá-
momra is nagyon várt részé-
hez, a kertépítéshez ért a
munka – nyilatkozta Filóné
Ferencz Ibolya. Bonyhád pol-
gármestere ismertette, hogy a
kert fejlesztési programját táj-
építészmérnök tervezte meg,
amelyet megújult sétányok és

faállomány jellemez. Az új nö-
vényzet telepítésének célja
egyrészt a fajgazdagság növe-
lése, másrészt a díszítõ érték-
kel rendelkezõ növényzet je-
lenléte a parkban. A Perczel
utca felõli gyalogosbejárat
mellett egy oszlopos díszcse-
resznye fasort telepítenek a
szakemberek. 

Folytatás a 2. oldalon

Minden eddiginél több
forrás jut a helyi civil

közösségeknek
2016-ban, Bonyhád Város Önkor-
mányzata felhívására kezdõdött el a
helyi közösségek összefogásával az a
hosszú folyamat, melynek egy újabb
jelentõs mérföldkövérõl számolhatunk
be 2020-ban.

Közösségi szinten irányított (CLLD)
kulturális és közösségépítõ fejleszté-
sek megvalósítására a bonyhádi civil
és közszféra szerveztek, valamint vál-
lalkozások helyi akciócsoportot hoz-
tak létre (HACS). A megalakult közös-
ség vállalta, hogy helyi fejlesztési stra-
tégiát készít, és erre alapozva egy je-
lentõs összegû helyi támogatási alap-
ra pályázik a TOP-7.1.1-16 kódszámon
meghirdetett felhívás keretein belül. 

A Bonyhádi Helyi Akciócsoport ké-
relmére 212,5 millió forintos összegû
pályázati keret nyílt a helyi szervezetek
számára, melybõl 129,2 millió forint inf-
rastrukturális, 83,3 millió forint közös-
ségépítõ rendezvényekre fordítható. 

Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról

Ezen kívül olyan lombhullató
és örökzöld fák szerepelnek a
terveken, amelyek vagy virá-
gukkal, vagy feltûnõ lobszínük-
kel visznek változatosságot a
meglévõ növényállományba.
Páfrányfenyõ, óriástobozú és
mamutfenyõ, valamint bordóle-
velû japán juhar is helyet kap a
kertben. Ezeken felül, összes-
ségében több mint 1000 darab
cserje színesíti majd a fõépület
környezetét. A növényzet telepí-
tése természetesen az idõjárás
függvényében zajlik. A felújítás-
nak köszönhetõen az 1975-
ben védetté nyilvánított park is-
mételten régi pompájában tün-

dökölhet - a Perczel Kúria felújí-
tásával együtt.

A sportpályánál a lelátó acél-
szerkezetének megépítése, ez-
zel párhuzamosan a vakolása,

burkolása, glettelése volt napi-
renden a szeptember 15-ei mû-
szaki ellenõri jelentés szerint.
Továbbá a center és az edzõ
pálya befüvesítése. Ekkorra

már elkészült az atlétikai pálya
és hozzá kapcsolódó sport
technológiai megvilágítás. A tér-
kövezés, valamint az út és a par-
kolók építése befejezõ szaka-
szánál tartott. Míg a mûfüves
pálya esetében a felesleges
föld letermelésének befejezé-
sérõl, az úgynevezett földmû tü-
kör kialakításáról, és a szivárgó
építéshez kapcsolódó kõmeny-
nyiség beszállításáról tájékoz-
tatott Szõts Balázs mûszaki el-
lenõr.

Az év második felére 
tervezett városi

programokat is felülírta
a vírushelyzet

A város, a kulturális intézmé-
nyek, a sport- és a civil szerve-
zetek - a korábbi évekhez ha-
sonlóan - 2020-ra is progra-
mokban és eseményekben bõ-
velkedõ rendezvénynaptárat ál-
lítottak össze. Az ismert okok
miatt ezek nagy részét már el-
halasztották, vagy új idõpontra
ütemezték - kisebb százalékban
megtartották, az egészségügyi
és járványügyi elõírásokat maxi-
málisan figyelembe véve. Szep-
tember végén, október elején
két nagyobb program is a ter-
vek között szerepelt. Az egyik a
fiatal korosztály környezettuda-
tos szemléletét erõsítõ autó-
mentes nap, a másik a város
szépkorúinak szóló idõsek nap-
ja. Mindkét rendezvényt a jár-
ványügyi helyzet és a növeke-
dést mutató megbetegedés-
szám miatt elhalasztotta az ön-
kormányzat.
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Tisztelt idõs polgáraink!

Tavaly ilyenkor, szeptember közepén már azon töprengtem, hogy milyen gondo-
latok mentén szóljak Önökhöz a városi rendezvényen. Õszinte hálánkat és
megbecsülésünket nehéz besûríteni egy beszédbe, és talán nem is kell, hiszen az
év valamennyi napján megköszönhetjük mindazt a fáradságos és tiszteletre mél-
tó munkát, amit valamennyiünkért, Bonyhádért tettek az elmúlt évtizedek-
ben. Bár nem a megújult sportcsarnok színpadáról szólok most Önökhöz,
ahol a tavalyi évtõl kezdve ezután mindig megszervezzük majd a programot,
hanem az újság hasábjain keresztül, ugyanakkor bízom benne, hogy így is célba
ér az üzenetem. Az a tiszteletteljes és õszinte köszöntés, amit valamennyi bonyhádi idõs

polgárnak szánok! A jelenle-
gi vírushelyzetben még in-
kább kérem Önöket, hogy vi-
gyázzanak magukra, mi is min-
dent megteszünk egészségük
megóvása érdekében! Isten él-
tesse Önöket az idõsek világ-
napja alkalmából!

Szeretettel:
Filóné Ferencz Ibolya

polgármester

Isten éltesse az időseket!

A város jelene és jövõje 
szempontjából is értéket 
teremt a beruházás
„Az önkormányzat hatósági funkciójának ha-
tékonyságát javító, a település fejlesztését
és rendezését szolgáló innovatív város-
rehabilitációs gyakorlatok.” Ezzel a címmel
tartott szakmai elõadást a nagymányoki lako-
soknak Baracsi Viktória egyetemi tanár szep-
tember 9-én, a Közmûvelõdési Központ
emeleti termében. 
A településmérnök a „Városközpont melletti barnamezõs terület rekultivációja Nagymányokon”
(TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007) címû nyertes projekthez kapcsolódva osztott meg hasznos infor-
mációkat a jelenlévõkkel, illetve a televíziónézõkkel. Ugyanis a vírushelyzetre való tekintettel nem
csak személyesen, hanem a város honlapjára felkerült videónak köszönhetõen, online is tájéko-
zódhatott a lakosság. 
Elõadásában kiemelte, a nagymányoki beruházáshoz hasonló projektek versenyelõnybe hozzák az
adott várost a környezõ településekhez képest. A fenntarthatóságnak köszönhetõen pedig a ren-
delkezésre álló, illetve a beruházás révén megteremtõdõ javakat a jövõ generációi is hasznosíthat-
ják.
A program kezdetén Karl Béla polgármester tájé-
koztatta a lakosságot a beruházás jelenlegi állásá-
ról. Úgy fogalmazott, hogy terv szerint halad a pro-
jekt, sõt, egy kicsit elõrébb is tartanak annál. -
Hogy milyen fontos és mekkora figyelmet szentel
a térség az értékteremtõ fejlesztésre, arra jó pél-
da, hogy már most, a terület átadása elõtt érdek-
lõdõ cégek jelentkeztek letelepedési szándékkal
- erõsítette meg a polgármester, aki ezúton is meg-
köszönte mindazok munkáját, akik szerepet vál-
lalnak a város életében nagy jelentõségû fejlesz-
tés sikerre vitelében.

Kilencven önálló
kiállításon túl
Kovács Ferenc

BONYHÁD Kovács Ferenc Bony-
hádon élõ, festõmûvész-tanár a ki-
lencvenedik önálló kiállítását ren-
dezte a Vörösmarty Mihály Mûve-
lõdési Központban. A nyolcvanne-
gyedik életévét betöltõ, a város-
ban nagy megbecsülésnek örven-
dõ mûvész huszonkilenc kompo-
zícióját mutatta be. Az Alkotói stá-
cióim címû tárlat ízelítõt adott a
gazdag munkásság egy részébõl.
A közönség azokat a festménye-
ket láthatta most, melyek Kovács
Ferenc életútjáról tanúskodnak,
így elénk tárul Nagybaracska, az-
az a szülõfalu, a számos mûvész-
telep, a családi utazások megany-
nyi hazai és külföldi helyszíne, a
Balaton és környéke, valamint a
közvetlen környezet, a Völgység
és a Mecsek tájai.

Bensõséges, érzelemdús, de-
rûs színharmónia jellemzi az alko-
tásokat, melyek Méry Éva, a
szekszárdi Mûvészetek Háza nyu-
galmazott igazgatója érzékletes
méltatása révén kerültek még kö-
zelebb a látogatókhoz. Alkalom-
hoz illõ mûsort Bérczes Emese
és Kajsza Pál, a Bartók Béla Ze-
neiskola két mûvésztanára adott.
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Folytatás az 1. oldalról

Ezekre az alapokra és célokra nyújthattak
be támogatási kérelmet a közszféra és civil
szervezetek a helyi munkaszervezethez. A
Helyi Bíráló Bizottság minden támogatási ké-
relmet támogatott, szám szerint 26-ot, me-
lyet bonyhádi székhelyû szervezet nyújtott
be.

Az elmúlt év a pályázatok benyújtásával, ér-
ékelésével, bírálatával, míg az idei a Támoga-

tói Okiratok kiadásával és részben már a kö-
zösségfejlesztõ, és építõ tevékenységek
megvalósításával telt. 

Lezárult a Solymár Imre Városi Könyvtár
és park közösségi tér infrastrukturális fej-
lesztése címû projekt, melynek támogatása
54.755.545,- Ft. 2020-ban kezdõdött meg
a Bonyhádi Sportcentrum beruházása, a
Családi pihenõpark építése 74.411.122.- Ft
támogatással a városközpontban.

Örömmel számolhatunk be arról a 24
bonyhádi szervezetrõl, melyek - két kivétel-
lel - támogatói okirattal
rendelkeznek már.
A projekteket
Magyarország
Kormánya és
az Európai
Unió támo-
gatja.

Támogatást igénylõ neve

Bonyhádi Sportcentrum

Solymár Imre Városi Könyvtár

Colonia Alapítvány

Bukovinai Székelyek Országos 
Szövetsége

Vörösmarty Mihály Mûvelõdési Központ

Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
Gyermekekért Alapítvány

Bonyhád-Hidas-Kismányoki Evangélikus
Egyházközség

Pór Apát Alapítvány

Bonyhádi Német Önkormányzat

ART-Kontakt Egyesület

Völgységi Múzeum

Felvidékiek Egyesülete

Bonyhádi Önkéntes Tûzoltó Egyesület

MBM Sport és Szabadidõ Egyesület

Havasi János Fúvószenekar Egyesület

Anonym Triatlon és Szabadidõsport
Egyesület

Laurus Alapítvány

Atlétikai Club Bonyhád

Bonyhádi Varázskapu Bölcsõde és Óvoda

Perczel Miklós Nemzetõr Bandérium 
Hagyományõrzõ Egyesület

Bonyhádi Öregdiák Szövetség

Bontakozó Tehetségért Alapítvány

Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület

Völgységi Tehetséggondozó Egyesület

Támogatási kérelem címe

Szabadidõs és sportprogramok Bonyhádon

Völgységi Könyvfesztivál

Közösen Bonyhádért a Colonia Alapítvánnyal

A Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének
hagyományos és új rendezvényei

Tarka Marhafesztivál

Egészségünkre! – Egészségnap nyilvánosan

Bonyhádi nyári esték

Nyitott szívvel – Ünnepi készület

Sokszínû német kultúra Bonyhádon

Tánc-Színház-nevelés diákokkal diákoknak

Múzeum Bonyhádért

Felvidékiek Találkozója

Lánglovagok és Katonai Hagyományõrzõk Napja

Kalandos Bonyhád

Muzsikál a Város

Közösen egy csapatban: utánpótlástól veterán sportoló-
kig az egészséges életvitel szemléletének kialakítása

Közösségek, randevúk

Fussunk Össze Bonyhádon

A nyughatatlan Alfák

Az 1848-49-es szabadságharc nemzetõrsége történeté-
nek, tevékenységének, helyi vonatkozásainak bemutatása

BÖSZ Nap

„Egészséghét, családi egészség és sportnap”

Együtt a jövõért a német nemzetiségi hagyományok
jegyében

Völgységi tehetséges diákok napja

Támogatott összeg

8 000 000 Ft

4 000 000 Ft

7 000 000 Ft

6 000 000 Ft

18 500 000 Ft

2 020 000 Ft

2 800 000 Ft

1 500 000 Ft

5 000 000 Ft

3 000 000 Ft

1 000 000 Ft

3 500 000 Ft

4 000 000 Ft

2 500 000 Ft

500 000 Ft

2 000 000 Ft

2 500 000 Ft

2 000 000 Ft

2 010 000 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

2 000 000 Ft

750 000 Ft

750 000 Ft

A fenti szerveztek programjait keressék a hacs.bonyhad.hu oldalon
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Több településen adtTöbb településen adtak át utak át utakakatat

VÖLGYSÉG Többfelé avattak uta-
kat a megyében, s ezen belül a
Völgységben. Többek között
Grábóc, Závod és Tevel gyarapo-
dott felújított útszakaszokkal a
Kész Kft. kivitelezésében. Mind-
három településen Potápi Árpád
János, a Miniszterelnökség nem-
zetpolitikáért felelõs államtitkára,
a térség országgyûlési képviselõ-
je mondott köszöntõt az ünnepi
alkalmakon.

Závodon a Magyar Falu Program
és a Belügyminisztérium együttes,
önerõvel kiegészült 44 millió 500
ezer forint támogatásával több mint
egy kilométernyi szakasz kapott mi-
nõségi, tartós burkolatot. A szóban
forgó felület nagysága háromezer-
hatszázharminckét négyzetméter
aszfalt és kétezer-három négyzet-
méter padka. 

László Attila polgármester el-
mondta, hogy a felújítás öt utcát
érintett. – Településünket ketté-
szeli egy patak – folytatta a pol-
gármester. – A vízfolyástól délre
található részen négy utcában, il-
letve a patakkal párhuzamosan
haladó Petõfi Sándor utcában,
mint leghosszabb belterületi út-
szakaszon zajlott a munka. Itt tel-
jes felújítás valósult meg, akár-
csak a Dózsa György és az Új ut-
cákban. A Berzsenyi Dániel és a
Zrínyi Miklós utcáknál pedig az el-
sõ egyharmad rész kapott új kön-
töst. 

Fazekas Attila, Tevel polgár-
mestere azt nyilatkozta, hogy ná-
luk a Vásártér utca hétszáz méte-
res szakasza a Magyar Falu Prog-
ram 27 millió forintos támogatásá-
nak köszönhetõen készült el. Bár

ez a rész nem kifejezetten köz-
ponti út, ám mivel a sportpályához
vezet, rengetegen veszik igény-
be, helyiek és máshonnan érke-
zõk, legyen szó a füves területen
tartandó focimeccsrõl vagy kultu-
rális rendezvényrõl.

Grábócon 238 méter hosszú,
320-340 centiméter széles friss
utat adtak át a Polgármesteri Hi-
vatal elõtti területen. Grábóc pol-
gármestere, Vincze Kálmán  el-
mondta: az útszakasz tönkre-
ment, egy részen meg is süllyedt,
ami az autók biztonságos közle-
kedésére is veszélyt jelentett. Az
önkormányzat idén pályázott si-
kerrel, a Magyar Falu Program-
nak köszönhetõ  támogatás tizen-
kétmillió forintot tett ki. A polgár-
mester az új utat elsõ osztályúnak
nevezte, nagyon elégedett vele.
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BONYHÁD Negyven éve alakult meg a Bonyhádi Né-
met Nemzetiségi Kulturális Egyesület kórusa. A ki-
emelt Arany Rozmaring díjas csapatot a Kaszinó-
kertjében köszöntötték nemrégiben. A jubileum al-

kalmából a kórus felvette Rónai Józsefné nevét, ez-
zel is tisztelegve a hazai németek népdalkincsének
néhai gyûjtõje elõtt, aki 33 éven keresztül volt a kó-
rus vezetõje.

A járványveszély miatt
tilos a látogatás 

a kórházban és az
idősek otthonában

Megelõzõ járványügyi érdek-
bõl a Bonyhádi Kórházban –
az itt ápolt betegek fertõzéstõl
való megóvása érdekében –
látogatási tilalmat rendeltek el
szeptember elején. Az osztá-
lyokon fekvõ betegek és hoz-
zátartozóik számára a kórház
biztosítja csomagok átadási,
valamint átvételi lehetõségét
(hálóing, pizsama, tisztálkodá-
si eszközök, stb.) a kórház por-
táján keresztül. Erre, a lakos-
sági igényekhez igazodva, és a
zavartalan munkavégzés érde-
kében kizárólag délután 14.00
és 17.00 óra között lehetsé-
ges, egyéb idõpontban a cso-
magot a portás nem veszi át. 

A megyében megnõtt, illetve
az országosan kiugróan ma-
gas Covid 19 esetszámok mi-
att, megelõzõ jelleggel a Bony-
hádi Gondozási Központ Idõ-
sek Otthonában is határozat-
lan idõtartamra látogatási- és
kijárási tilalom lépett életbe
szeptember 4-tõl. A tilalom ide-
je alatt a kapcsolattartást min-
den – a direkt kontaktust kerü-
lõ módon – igyekszik segíteni
az intézmény.

Negyven ééves aa BBonyhádi NNémet 
Nemzetiségi KKulturális EEgyesület kkórusa

Ünnepi pillanat Grábócon: Kőműves Krisztián, a kivitelező képviselője (balról), Vincze Kálmán és Potápi Árpád János
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KISVEJKE Igen jelentõs gazda-
sági fejlesztést valósíthatott
meg nemrégiben az alig több
mint négyszáz fõs lakosságú
Kisvejke önkormányzata. Az
agrárlogisztikai központ bõví-
tése TOP pályázat révén, 180
millió forintos támogatásból
valósult meg a környékbeli és
helyi gazdák javára.

Farkas-Jókai Noémi polgármes-
ter elmondta, a beruházást a
megtermelt gyümölcs kezelése
iránti igény növekedése indokol-
ta. Eredetileg 550 millió forint tá-
mogatási igényt nyújtottak be, de
az elnyert összegnek is nagyon
örültek. Az elnyert forrásból kiala-
kítottak egy temperált válogatóte-
ret, valamint gépeket, lapmérle-
get és ládamosó berendezést
tudtak beszerezni. Mindezek ré-
vén a fõ profil, a barack, illetve
egyéb gyümölcsök minél gyor-
sabb osztályozását, válogatását,
piacra kerülését tudják segíteni.
Nem elhanyagolható szempont
az sem, hogy munkahelyeket tud-
nak létesíteni a szövetkezeten ke-
resztül. Ez ugyan „csak” idény-
munka, de tavasztól õszig sok
helybelinek jelent bevételi forrást,
megélhetést.

A pályázatot a település a Tolna
Megyei Önkormányzattal konzor-
ciumban adta be, a létesítményt
pedig a Danubia Frucht Élelmi-
szeripari szövetkezet üzemelteté-
si szerzõdés keretében használ-
ja. Bíznak abban is, hogy a keret-
csökkenés miatt elmaradt fejlesz-
téseket tovább tudják majd vinni.
Szeretnének új hûtõkamrákat ki-
alakítani, csomagolóteret és egy
kamionfogadót létesíteni.

A falu vezetõje hangsúlyozta, a
kistelepülések fejlesztései csakis
pályázati forrásokból tudnak meg-

valósulni, így igyekeznek megra-
gadni az összes ilyen lehetõsé-
get. Út- és járdafelújításra a Ma-
gyar Falu Program, illetve a Bel-
ügyminisztérium támogatási for-
rásai iránt is nyújtottak be igényt.
Elõbbivel nem jártak sikerrel,
utóbbi tekintetében még várnak
az eredményre. Az önkormány-
zati feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatására, a Rákóczi
utca több járdaszakaszának fel-
újítására 16,5 millió forint összér-
tékben igényeltek hozzájárulást.

Nyertes pályázat eredménye-
ként sikerült beszerezniük egy új
falugondnoki buszt közel 15 millió
forintból, a régit pedig egy határon
túli településnek, Tardoskeddnek
adják át hamarosan.

Pályáznak a temetõ infrastruk-
turális fejlesztésére is ötmillió fo-
rint értékben, amelybõl térköves
járdákat szeretnének kialakítani.
Természetesen a továbbiakban
megjelenõ lehetõségeket is igye-
keznek kiaknázni.

NNagy fejlesztés vagy fejlesztés valósult meg a kis településenalósult meg a kis településen

A falu jelenleg infrastrukturálisan rendezett, az épületeik nagy része megújulhatott az elmúlt évek-
ben az óvodától kezdve az orvosi rendelõig bezárólag. A továbbiakban nagy hangsúlyt helyeznének a
közösség erõsítésére, amelynek fõ eszközei a rendezvények. A koronavírus azonban keresztülhúzta
idei terveiket. Sajnos elmaradt a hagyományos Kisvejkei Kajszi Fesztivál, és az augusztus 22-re terve-
zett családi nap is. A továbbiak sorsa pedig a pandémiás helyzet alakulásától függ.
Eddig minden évben megünnepelték az idõsek napját, tavaly pedig elsõ alkalommal, hagyományte-
remtõ céllal négy vasárnapot átölelõ programsorozattal ünnepelték az adventet. Utóbbi ügyében a
Nemzeti Kulturális Alaphoz adtak be kérelmet, 800 ezer forint támogatásra.
A helyzet javulásában bízva pedig a Magyar Falu Program keretében a Kisvejkei Munkanélküliekért
Egyesület pályázott a következõ évi Kajszi Fesztivál támogatásáért kétmillió forint értékben.

A közösség erősítése is fontos feladat Kisvejkén
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Több százmilliós érTöbb százmilliós ér tékben fejleszthetnektékben fejleszthetnek
LENGYEL Egy százötvenmillió forintos
TOP-os pályázat megvalósítása még zaj-
lik, de hamarosan belekezdhetnek egy
kétszázmilliós kivitelezésébe is Lengye-
len.

Mondhatjuk, hogy nagy összegeket fordíthat
Lengyel önkormányzata a település fejleszté-
sére. Két évvel ezelõtt a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program (TOP) keretében
pályázatot adtak be az óvoda, az önkormány-
zat és a faluház épületének energetikai kor-
szerûsítésére. Sikerrel jártak, aminek köszön-
hetõen százötvenmillió forintot fordíthatnak a
célra – mondta Braun János László polgár-
mester. Az óvodában mintegy nyolcvan száza-
lékos készültségnél tart a beruházás. A fûtés-
rendszer korszerûsítését bonyolították le, új ra-
diátorokat, egy modern kondenzációs gázka-
zánt telepítettek, amely a melegvíz-ellátást is
biztosítja, a tetõre tizennégy napelemet tele-
pítettek, nyílászárókat, elsõsorban ajtókat cse-
réltek.

Az önkormányzat épületénél is új, elektro-
mos hõszivattyús fûtésrendszert alakítottak ki.
Az épületre szintén napelemek kerültek, ha-
marosan lecserélik a nyílászárókat, felújítják a
vizesblokkot és akadálymentesítik a bejutást.

Szintén megújul a faluház fûtésrendszere,
valamint a nyílászárói, továbbá negyvennégy
napelemet helyeznek el a tetõn. Ebben az
esetben be kellett adniuk egy költségnövek-
ményi pályázatot, mert a két évvel ezelõtti
számvetés ma már nem fedi a kiadásokat.

Ugyancsak pályázati támogatásból, a
LEADER program keretében elnyert mintegy
négymillió forintból idén tavasszal térköves
rendezvényteret alakíthattak ki a faluháznál.

A Magyar falu Program keretében igényel-
tek hozzájárulást orvosi eszközök beszerzé-
sére, erre a célra 1,8 millió forintot nyertek. A
program keretében pályáztak a Lengyel-
Szárászi út felújítására is, de nem jártak siker-
rel. A falu vezetõje hangsúlyozta, nagy szük-
ség lenne az út rekonstrukciójára, hiszen sok
gyerek jár arra iskolába. Turisztikai szempont-
ból is elõnyös lenne a település és környéke
jobb elérhetõsége, így ezen az oldalon is pró-
bálnak majd pályázati lehetõségeket keresni
a célra. A Kossuth utca és a Szabadság köz
útburkolatának felújítására a Belügyminiszté-
riumhoz adtak be pályázatot. Amennyiben si-
kerrel járnak, ehhez 15 százalék önerõt kell
biztosítaniuk.

A jelentõs beruházások ellenére az óvoda
épületén is van még mit csinálni, ezért a Ma-
gyar Falu Programban pályáztak a villamoshá-
lózat cseréjére és a vizesblokk felújítására ösz-
szesen ötvenmillió forint értékben. Ha ezen si-
kerrel járnak, akkor rendben lesz az ovi.

A falu vezetõje fontosnak tartotta megkö-
szönni a helybeliek segítõkészségét, hiszen
az óvoda kimeszelését idén társadalmi mun-

kában, a sok jelentkezõnek köszönhetõen
gyorsan oldották meg. Ehhez ki kétkezi mun-
kával, ki anyagilag járult hozzá.

Újabb örömhír, hogy a tavaly decemberben
a csapadékvíz elvezetésének megoldására
mintegy kétszázmillió forint értékben beadott
TOP pályázatuk sikerrel járt. A faluban nagyok
a domborzati szintkülönbségek, így az utóbbi
években egyre jellemzõbb nagy esõzések je-
lentõs gondot, károkat okoznak. Az elnyert tá-
mogatásnak köszönhetõen a legkritikusabb
helyeken meg tudják oldani a víz elvezetését.

A pécsi püspökséggel együttmûködve pá-
lyáztak még vizesblokk kialakítására a ravata-
lozónál, hiszen ennek megvalósítása az önkor-
mányzat kötelezõ feladata. Ezen felül azon-
ban idén nem nyújtanak be több támogatási
igényt. Elsõdleges feladatuk most a folyamat-
ban levõ, igen nagy munkát jelentõ beruházá-
sok sikeres lebonyolítása, azt követõen tervez-
nek újabb fejlesztéseket.

Költségvetési szempontból az idei év ka-
tasztrofális, egyrészt a pandémiás helyzet mi-
att, másrészt nem várt kiadással is szembesült

az önkormányzat – közölte Braun János Lász-
ló. A vízmû jelezte, hogy a község víztornyá-
ban belül elkezdett lebomlani a festék. Mivel
a glóbus a falu tulajdona, nekik kellett megol-
daniuk a helyreállítást, a rekonstrukció pedig
több mint hárommillió forint nem betervezett,
plusz költséget jelentett, ami nagyon hiányzik
a kasszából.

A szociális ellátásokra
nagy figyelmet fordítanak

Öregszik el a falu, csökken a lakosságszám.
Szerencse, hogy ott van a mezõgazdasági
szakképzõ iskola, amely sokaknak munkahe-
lyet ad. Az intézmény konyhája révén tudják
biztosítani a szociális étkeztetést is a települé-
sen. Tavaly indították el a programot, akkor ti-
zennyolcan éltek a lehetõséggel, idén októ-
bertõl már harminchatan lesznek. Aki igényli,
annak házhoz viszik az ételt.

Sok idõs embernek biztosítják a gyógysze-
rek kiváltását, a bevásárlásokat is intézik, új-
raindult járatuk a szakorvosi rendelõbe is.

A képviselõ-testülettel idén is megszavazták
a beiskolázási segélyt. Mivel sok kiadásuk volt,
nem tudtak emelni az összegen: az ovisok
után most is ötezer, az általános iskolások után
tízezer, a közép- és felsõoktatásban résztve-
võ diákoknak pedig 15 ezer forint támogatást
juttatnak.

Beadták szociális tûzifa igényüket, remélik,
minél elõbb megtudják, mennyi támogatással
számolhatnak. Valamennyi önerõvel is rendel-
keznek, mivel tavaly több fát ki kellett vágniuk,
így szükség esetén ki tudják pótolni a program
keretében érkezõ tüzelõt.

A pandémiás helyzet most is 
meghatározza a mindennapokat
A pandémiahelyzet romlása miatt a falunap

elmaradt, bár szinte az utolsó pillanatig kitar-
tottak. Két héttel a kitûzött idõpont elõtt, vé-
gül a képviselõ-testület úgy döntött, lemond-
ják a rendezvényt. Nagyon sajnálják, amint le-
het be fogják pótolni. A helyzet fokozódása mi-
att az önkormányzati ügyfélfogadásnál is kor-
látozásokat vezettek be. Egyszerre csak egy
személy jöhet be az épületbe, annak elõteré-
be, a maszk viselése kötelezõ és kézfertõtle-
nítõt is kihelyeztek.

Háziorvos hetente három napon rendel a
községben, azelõtt igyekeznek a rendelõt, a
váróhelyiséget fertõtleníteni. A buszmegállók
tisztántartására is kiemelt figyelmet fordítanak.
Szerencsére eddig koronavírusos beteg nem
volt a faluban, bár karanténban voltak olya-
nok, akik fertõzött területrõl érkeztek haza.
Nagyon sok idõs, beteg ember él a települé-
sen, ezért különösen fontosnak tartják a ha-
tékony védekezést.
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TEVEL továbbra is szépen fejlõ-
dik. Számos pályázati forrást
nyert el az önkormányzat, és
további lehetõségeket is igye-
keznek kiaknázni.

A pályázati beruházásokat ösz-
szefoglalva szép felsorolásba
kezdhetett Tevel polgármestere,
Fazekas Attila. Mint elmondta,
idén oldják meg az elõzõ önkor-
mányzati ciklusban benyújtott si-
keres pályázatok kivitelezését.
Ebben szerepelt két útszakasz
felújítása: a Vásártér utca szilárd
burkolatot kapott, a zártkerti út
felújítása pedig még folyamatban
van, október végére az is elké-
szül. 

A Magyar Falu Program kere-
tében elnyert támogatás révén az
óvoda alsó udvara 140 négyzet-
méter gumiburkolatot kapott, új
kerítést építettek, nagyobb lett a
„felsõ” játszótér. A továbbiakban
még néhány fajátékot helyeznek
majd el.

Sikeres pályázatot adtak be
egy mûfüves pálya kialakítására,
nemrégiben el is készült a mint-
egy 40 millió forint értékû beru-
házás a Tevel Medosz SE sport-
telepén. A polgármester hangsú-
lyozta, az egyesület rendkívül ak-
tív háttérmunkát folytat, összefo-
nódva az iskolai oktatással, en-
nek is köszönhetõ, hogy közel
100 gyermek vesz részt a Bozsik
programban. Így az utánpótlás,
a gyermekek sportra való nevelé-
se is megoldott.

LEADER pályázati támogatás
felhasználásával valósulhatott
meg a temetõ körbekerítése, a
fejlesztést azonban folytatni sze-
retnék, a tervek között térköve-
zés, az urnafal bõvítése szerepel.

A Magyar Falu Program kere-
tében maximális keretösszeget,
hárommillió forintot nyertek orvo-
si eszközök beszerzésére. Szin-
tén sikeres támogatási kérelem
révén vásároltak egy kistraktort,
rézsûkaszát, billenõ pótkocsit,
hótolót a mintegy 15 millió forin-
tos keretbõl.

A helyi civilekkel együttmûköd-
ve is próbálnak minden pályáza-
ti lehetõséggel élni. A Tevel Köz-
ségért Alapítvánnyal közösen egy
személyautó beszerzését céloz-
ták meg, melynek legfontosabb
feladata a szociális ebéd kiszállí-

tása, az idõsek segítése, orvos-
hoz szállítása, nagyobb bevásár-
lások, gyógyszerbeszerzések
megoldása lenne. A helyi önkén-
tes tûzoltó egyesülettel eddig is
gyümölcsözõ volt az együttmû-
ködés, nekik köszönhetõen ked-
vezményesen szerezhettek be
fertõtlenítõ szereket. Most okta-
tóterem kialakítását tervezik a
szervezet telephelyén, közösen
szeretnének a falu javát szolgáló
eszközöket beszerezni, valamint
minél több fiatalt bevonni az
egyesület tevékenységébe.

Szintén pályáznak egy kerék-
párút kialakítására, amely a köz-
ség frekventált intézményeit,
pontjait kötné össze. A cél az,
hogy ezek biztonságosan elérhe-
tõek legyenek a biciklivel közle-
kedõk számára.

Az óvoda épületét több ütem-
ben nagyobbrészt már sikerült

felújítani, viszont eddig nem ju-
tott keret a tetõhéjazat rekonst-
rukciójára. Erre a célra is találtak
pályázati lehetõséget, amelyet
szeretnének megragadni.
Amennyiben sikerrel járnak, le-
cserélik a tetõt, és napelemes
rendszert is telepítenek majd rá.

A pályázatokat összegezve a
falu vezetõje elmondta, mintegy
80 százalékuk a Magyar Falu
Program keretében valósult meg,
100 százalékos támogatottság-
gal.

Az önkormányzat távlati céljai-
ról elmondta, nagyon fontos fel-
adat a fiatal lakosság megtartása,
az óvoda, iskola mûködtetése,
fejlesztése, ezt erõn felül is meg
kell oldaniuk. Jelentõs eredmény,
hogy nyolc év után sikerült egy
háziorvost szerzõdtetniük. Ehhez
kapcsolódó hír, hogy információ-
ik szerint sikeres volt az új orvosi
lakás építésére beadott pályáza-
tuk.

Az „álmok”, távlati tervek kö-
zött szerepel még egy rendez-
vénytér kialakítása, amely ottho-
na lehetne az egyre népszerûbb
Teveli Galuska Fesztiválnak,
amely kinõtte korábbi helyét. A
Závodi utcában tudnának egy
méltó helyet kialakítani, ami egy-
ben piactér is lenne, amelyet a
helyi értéket elõállító termelõk,
átutazó árusok is használhatná-
nak portékájuk értékesítésére.

Szükség lenne már egy jó közösségi programra
Az idei évre négy rendezvényt tervezett az önkormányzat. A má-
jus elsejei program, valamint a hagyományos galuska fesztivál is
elmaradt. Jelen állás szerint a szüreti bál sem valósul meg, de
bíznak benne, hogy a nemzetiségek bevonásával tervezett disznó-
vágást decemberben, szabadtéren, friss levegõn megtarthatják
majd. Igény lenne rá, az emberek már vágynak a közösségi prog-
ramokra. Szeretnék is kicsit összébb kovácsolni a lakosságot, ha
nem is a szó szoros értelmében, tekintettel a másfél méteres távol-
ság megtartására. – Fontos, hogy szívünk, lelkünk együtt legyen,
mert az erõt ad a problémák átvészeléséhez. A rendezvény révén
talán úgy tudnánk zárni az évet, hogy jó szájízzel kezdhessünk
egy újat – mondta Fazekas Attila.

FFontontos feladat a fos feladat a f iatiatal lakal lakosság megtosság megtarartásatása
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KÖZLEMÉNY

Tisztelt Lakosság!

A járványügyi helyzet szigorító intézkedést tesz indokolttá, ezért a
Bonyhádi Piac üzemeltetõjeként az alábbi döntést hoztam – egyez-
tetve a város vezetésével.

2020. szeptember 18-tól (péntektõl) a piacon árusítókra és a vá-
sárlókra nézve egyaránt kötelezõ érvényû az orrot és a szájat el-
takaró maszk használata.

A keddi és a pénteki árusító napokon a piac területére csak ennek
viselésével lehet belépni, a szabály betartását a rendõrség mun-
katársai is ellenõrzik.

Célunk, hogy a piac a továbbiakban is látogatható legyen, ezért
kérem Önöket, tartsák be a rendelkezést, csak akkor jöjjenek kö-
zösségbe, ha egészségesnek érzik magukat, figyeljenek a szoci-
ális védõtávolságra és legyenek körültekintõek.

Köszönöm az együttmûködésüket!

Dr. Farkas Attila
ügyvezetõ

BONYCOM Nkft.

Tisztelt Vendégeink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bonyhád Városi
Tanuszoda 2020. szeptember 14-tõl

hétköznapokon csak délutáni 
nyitvatartással üzemel.

A Mezõföldvíz Kft. pályázatot hirdet 
Szennyvíz- és csatornaüzemi gépkezelõ 

munkakör betöltésére.
Munkakör leírása:
Szennyvíz- és csatornaüzemi gépek, mûtárgyak, berendezé-
sek kezelése és karbantartása, valamint ezzel kapcsolatos
egyéb mûszaki feladatok ellátása.

Elvárás:
 Szakmunkás végzettség
 Önállóság
 Rugalmasság
 Jó kommunikációs készség

Elõny:
 Mûszaki területen szerzett tapasztalat, jártasság
 C kategóriás jogosítvány
 Villanyszerelõi vagy fémipari végzettség
 Informatikai ismeretek

Amit biztosítunk:
 Rendszeres havi bér
 Teljes munkaidõs, határozatlan idejû foglalkoztatás
 Biztos, hosszú távú munka
 A régió elismert víziközmû-szolgáltatójának munka-

környezete és biztonsága

Munkavégzés helye: Bonyhád, Szennyvíztisztító telep
Fényképes önéletrajzokat személyesen, vagy a
munkaugy@mezofoldviz.hu e-mail címre várjuk.

A Mezõföldvíz Kft. pályázatot hirdet 
Pénzügyi-számviteli ügyintézõ

munkakör betöltésére.

Munkakör leírása:
 Pénzügyi és számviteli feladatok elvégzése
 Kapcsolattartás a partnerekkel
 Készlet anyagkönyvelés
 Mûszaki információs rendszerben adatrögzítés

Elvárás:
 Középfokú szakirányú végzettség
 Felhasználói szintû MS Office ismeretek
 Jó kommunikációs és problémamegoldó készség
 Nagyfokú precizitás, pontosság és terhelhetõség
 Felelõsségtudat és rendszerezõ szemlélet

Elõny:
 Pénzügyi-számviteli területen szerzett gyakorlat, tapasztalat
 Mérlegképes könyvelõi végzettség
 B kategóriás jogosítvány

Amit biztosítunk:
 Rendszeres havi bér
 Teljes munkaidõs, határozatlan idejû foglalkoztatás
 Biztos, hosszú távú munka
 Kihívásokkal teli, felelõsségteljes feladatok
 Támogató munkahelyi légkör
 Fiatal, dinamikus csapat
 A régió elismert víziközmû-szolgáltatójának munkakörnyezete és biztonsága

Munkavégzés helye: Bonyhád. Fényképes önéletrajzokat személyesen, vagy a
munkaugy@mezofoldviz.hu e-mail címre várjuk.

állásajánlataiA
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Szeretné Ön is 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.

RREEJJTT VVÉÉNNYYPPÁÁLLYYÁÁZZAATT
BBOONNYYHHÁÁDD  VVÁÁRROOSS
ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA
TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSÁÁVVAALL

Májusi rejtvényünk megfejtése: 
„Szóval így lehet egyenletesen lebarnulni.”
A helyes megfejtést beküldõk közül a szerencsés
nyertes Dani Beáta bonyhádi lakos lett (a kép
jobb oldalán), aki átvette nyereményét, egy frizura
elkészítésére szóló utalványt Fekete Cintia
fodrásztól.

Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését
2020. október 15-ig, levelezõlapon kérjük pos-
tára adni. Levélcím: Völgységi Önkormányzatok
Társulása 7151 Bonyhád Pf. 56. Kérjük, ne felejt-
sék megadni telefonos elérhetõségüket is! Ezúttal
Bonyhád Város Önkormányzata ajánlott fel
nyereményt a helyes megfejtést beküldõk közül
kisorsolt olvasónknak.


