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A 30 érvényes
pályázat
mindegyikét
támogatták
BONYHÁD A július 20-ai határidõ-

ig beérkezett 30 érvényes pályázat mindegyikét támogatta a Veszélyhelyzeti Ideiglenes Bizottság. Kersák Tamás, a bizottság
elnöke a július 30-ai döntést követõen elmondta, a rendelkezésre álló 5,6 millió forintból megközelítõleg 3,6 millió forinttal segítették a rászoruló családokat,
igénylõket. A fennmaradó kétmillió forint abba a tartalékalapba került, amit a járványügyi helyzet
esetleges újbóli visszatérésénél
bármikor megnyithatnak. Hangsúlyozta, a lakosság mellett az önkormányzatra is plusz terhet rótt
a veszélyhelyzet, például a járványügyi védekezéshez szükséges eszközök beszerzésével. –
Bízunk benne, hogy nem lesz
második hulláma a járványnak,
de ha mégis, akkor ez az összeg
kiindulásként a rendelkezésünkre
áll – tette hozzá Kersák Tamás.
Folytatás a 2. oldalon

Sebestyén Miklós, a BIP Kft. ügyvezetője és Kulcsár László, a kivitelező PSN Kft. főépítésvezetője a 3. csarnoknál

BONYHÁD A koronavírus-járvány,

illetve az ennek kapcsán márciusban kihirdetett veszélyhelyzet
nem hátráltatta a Bonyhádi Ipari
Park Kft. (BIP Kft.) folyamatban
lévõ fejlesztését. Mint elõzõ lapszámunkban már olvashatták, az
önkormányzat 51%-os tulajdonában lévõ Bonyhádi Ipari Park Kft.
(BIP Kft.) 480 millió Ft támogatást nyert el a TOP-1.1.1-15-TL12016-00004 számú pályázattal,
amelyhez jelentõs önerõt is biz-

tosítanak a társaság vállalkozó
tagjai.
A fejlesztés eredményeként
egy 3,5 hektár területû, a Dombóvári elkerülõ útra csatlakozó iparterület jön létre, ahol négy csarnokot építenek fel, valamint egy közmûvesített telket alakítanak ki. A
megépülõ ipari csarnokok hasznos alapterülete összesen 3.286
négyzetméter. A kivitelezési munkálatokat a közbeszerzési eljárás
nyertese, a PSN Építõ Kft. végzi.

Sebestyén Miklós, a BIP Kft. ügyvezetõje lapunknak elmondta, a BIP
tulajdonosi körébe tartozó vállalkozások költöznek majd be az új csarnokokba, ezek tervezése eleve az õ igényeik szerint történt. Üres raktárcsanokokként adják át a vállalkozásoknak az épületeket az év végéig, tehát a jövõ év elején már üzemszerû
mûködésre készülhetnek a beköltözõ cégek.
Folytatás a 2. oldalon
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Jó ütemben halad az ipar fejlesztési ber uházás

Folytatás az 1. oldalról

Az iparterületen már állnak a szerkezetkész csarnokok, az összeszerelt
acélvázra hõszigetelt szendvicspanelek kerülnek, beépítik a nyílászárókat, majd a belsõ munkák következnek. Az aljzat az ipari rétegrend szerint épül fel, azaz a hõszigetelésre mindenütt vasalt, teherbíró aljzatbeton kerül, hiszen a csarnokokban nehéz gépek, teherautók, targoncák
is mozoghatnak. Közben, illetve már ezt megelõzõen az épületek közötti külsõ téren is komoly munkák zajlottak. Elkészültek az útalapok, illetve
a szennyvízhálózat és a csapadékvíz-elvezetõ rendszer is kiépült.

Biztonságosabb lett a közlekedés
A harminc
a z ú j k ö r f o r g a l o m m e g é p ü l é s e u t á n érvényes pályázat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program részeként épült meg a 6535-ös jelû összekötõ úton az új bonyhádi körforgalmú csomópont. A projekt a TOP-1.3.1-15 kódszámú, Gazdaságfejlesztést és a munkaerõ mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés címû felhívás keretében valósul meg. A projekthez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezõ, a Soltút Kft. mintegy nettó 222 millió forintból valósította meg a beruházást.
A Bonyhád-Tevel-Murga összekötõ úton a Bonyhád, Zrínyi, Gyár és Sport utcák keresztezõdésének átépítésével négyágú, 2x1 sávos körforgalom épült, továbbá az autóbuszállomáshoz vezetõ út 45 méter hosszban szintén megújult. A körforgalom mind a négy ágán kijelölt gyalogos-átkelõhelyet alakítottak ki a szakemberek és a csomóponttal összefüggésben az utcák melletti járdák is átépültek.

mindegyikét
támogatták
Folytatás az 1. oldalról

A bizottsági elnök meglátása szerint valamennyi pályázó elégedett lehet a döntésükkel, tekintettel arra, hogy szinte mindenki megkapta a remélt támogatás maximumát. Emlékeztetett, négy opció szerepelt a felhívásban: az internet és kábeltelevízió-elõfizetéshez történõ hozzájárulás egy évig; a közüzemi díjak (ivóvíz- és
csatorna, valamint távfûtés) idõszakos átvállalása, tartozások rendezése; hús- és
füstölt árut forgalmazó kereskedelmi egységben felhasználható utalvány; digitális
oktatási eszköz vásárlásához anyagi segítségnyújtás. Külön-külön mindegyik esetében 50 ezer forint volt a maximálisan
nyújtható támogatás. A pályázók többet is
megjelölhettek, a bizottság tagjai döntöttek a támogatás mértékérõl.
Kersák Tamás arra is kitért összefoglalójában, hogy továbbra is él a
#bonyhadosszetart bankszámla. Oda a
jövõben is bárki elutalhatja azt az összeget,
amellyel a helyi közösséget szeretné támogatni.
Számlaszám:
OTP 11746036 - 15415187 - 10390003
Kedvezményezett:
Bonyhád Város Önkormányzata
Vizin B.
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Bonyhádon mindig törődtek az idősekkel
BONYHÁD Kerek évfordulót ün-

nepel idén a Bonyhádi Idõsek
Otthona, ugyanis harminc évvel ezelõtt kezdte meg mûködését a bentlakásos intézmény. Mint Kiss-Kelemen Eszter, az otthon szakmai vezetõje elmondta, készültek is mûsorral és szakmai anyagokkal
a jubileum méltó megünneplésére, de végül, a koronavírus
újabb támadásának fenyegetése miatt az a döntés született, hogy nem kockáztatják az
idõsek egészségét a rendezvénnyel. Lapunk hasábjain viszont helye van egy kis történeti visszaemlékezésnek.
A Területi Gondozási Központ
1987-tõl mûködik Bonyhádon. A
központ elsõ vezetõje Varga
Gyöngyvér lett, és maradt majdnem harminc évig. Kezdetben hat
munkatárssal idõsek klubját mûködtettek és a szociális étkeztetésrõl gondoskodtak. Aztán beindult a fejlõdés, több lépcsõben
megvalósult az idõsek bentlakásos ellátása, majd 1990-ben a
megszûnt bölcsõde helyén hozták létre az idõsek otthonát.
– Nagyon büszke vagyok arra
a pályázatra, amit az egészségügyi minisztériumhoz nyújtottunk
be – nyilatkozta Varga Gyöngyvér 2016-ban, a nyugdíjba vonulásakor –, mert azt teljesen egye-

dül írtam, még a technikai részeit is én állítottam össze.
A sikeres pályázatnak és a város hozzájárulásának köszönhetõen bõvítették az intézményt
1990. április elsejétõl egy 20 férõhelyes Idõsek Klubjával, ez a II.
számú Idõsek Klubja Bonyhádon,
a Szabadság u. 2 szám alatt,
majd még ebben az évben október elsejétõl megkezdte mûködését a Szállást Biztosító Idõsek
Klubja 11 férõhellyel.
A bentlakók ellátását úgy oldották meg, hogy a fûtési szezonban, október elsejétõl április 30ig folyamatos ellátásban részesültek, ami azt jelentette, hogy hétvégén is biztosították a bentlakást.
A nyári hónapokban, azaz május

elsejétõl szeptember 30-ig viszont a hétvégét otthonukban töltötték, pénteken délután bezárt
az intézmény mindenki otthonába
távozott, és hétfõn reggel visszatértek. A bentlakó gondozottak étkeztetését szükség esetén kiszállítással oldották meg. A klubtagokat, akik hétvégén is igényelték az
ellátást az intézmény I.sz. Idõsek
Klubjában látták el. Bonyhádon
tehát kialakult az idõsek ellátására egy jól mûködõ intézményrendszer, amely ebben a formájában mûködött 1997-ig.
A Szállást Biztosító Idõsek Klubja tagjai idõközben azzal a kéréssel fordultak a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Bizottságához, tegyék lehetõvé,

hogy az intézmény egész évben
biztosítsa számukra a folyamatos
ellátást. A kérést a képviselõ-testület jóváhagyta, s az intézmény
azóta Idõsek Átmeneti Otthona
néven mûködik.
Fontos mérföldkõ volt az Õszirózsa Alapítvány létrejötte. Az intézmény 2002-ben kezdeményezte ennek létrehozását , melynek célja elsõsorban az ellátott
idõskorúak életmódjában történõ
változás elõsegítése, a foglalkoztatás keretében a szabadidõ
hasznos eltöltésének támogatása, a nyújtott támogatások színvonalának javítása, a mentálhigiénés ellátás fejlesztése. Az alapítvány létrehozását Bonyhád Város
Képviselõ-testülete támogatta, és
a Tolna Megyei Bíróságon 2002.
június 30-án jegyezték be.
2003-ban megjelent egy pályázat az alapellátás jelzõrendszeres
házi gondozással történõ bõvítésére. Az intézmény benyújtotta a
pályázatot. Ez az új alapellátási forma a város területén és a külterületeken egyedül élõ idõs emberek és fogyatékkal élõk ellátását
célozta meg. A pályázat sikeres
volt, a 6 400 000 Ft lehetõvé tette a számítógépes központ és a
rendszer kiépítését, valamint 30
készülék beszerelését az idõs emberek otthonaiba. Az önkormányzat vásárolt további tíz készüléket.
Folytatás a 4. oldalon

Bonyhádi Idősek Otthona

Sétarepülővel szálltak a magasba az idősek

Tartós bentlakásos elhelyezést nyújt olyan rászoruló idõs személyeknek, akik gondozása
családi körben, illetve egyéb személyes gondoskodás útján nem biztosítható. A bentlakók
átlagéletkora 78,5 év. Az Idõsek Otthona 16
férõhellyel üzemel, az épületben 2 négyszemélyes, 2 háromszemélyes és 1 kétszemélyes lakószoba van. Az Otthonban a szolgáltatás folyamatos, napi ötszöri étkezést biztosít. Az Otthon orvosa dr. Sebestyén József, a feladatait
heti 4 órában látja el. Ügyeleti idõben, munkaszüneti és ünnepnapokon a városi ügyelet
látja el szükség esetén a lakókat. Az Idõsek
Otthonában egy vezetõ, egy mentálhigiénés
munkatárs, öt gondozónõ, valamint egy takarító- és mosónõ dolgozik.
Intézményvezetõk: 1987-2016: Varga Gyöngyvér, 2016-2017: Ritter Adél,
2018-tól: Sebestyén Orsolya.
Az idõsek otthona vezetõi: 1990-1999: Molnár
Józsefné, 1999-2016: Pál Krisztina, 2016-tól:
Kiss-Kelemen Eszter.

Egy kis érdekesség a száraz tények mellé. Tizenöt perces sétarepülést kaptak ajándékba elõzõ év karácsonyára a Bonyhádi Idõsek Otthona lakói, de természetesen nem télen, hanem 2019 májusában emelkedtek a magasba Õcsényben.
– Minden évben próbálunk valami szokatlan, izgalmas programot szervezni az otthon lakóinak. Tavaly wellnessezni voltak, idén pedig hárman – két idõs és egy gondozó – Õcsényben vehetnek részt sétarepülésen az Õcsényi Repülõklub jóvoltából –
nyilatkozta annak idején
a teol.hu hírportálnak
Kiss-Kelemen Eszter
szakmai vezetõ.
A leszállás utáni hangos
nevetés arról árulkodott,
hogy élvezték a repülést,
de azért megkönnyebbültek a földet érés után.
Az idõsek széles mosollyal meséltek a levegõben töltött percekrõl. Abban mindannyian egyetértettek, hogy ez hatalmas, életre szóló élmény
marad számukra.
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A századik születésnapján
köszöntötte Regina nénit
a város polgármestere

BONYHÁD További jó erõt, egészséget kívánt

Schmidt Andrásnénak Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád polgármestere nemrégiben köszöntötte fel a
századik születésnapja alkalmából Regina nénit
bonyhádi otthonában – Orbán Viktor miniszterelnök
jókívánságait is tolmácsolva. Az ünnepelt, aki a mai
napig jó szellemi és fizikai egészségnek örvend,
örömmel fogadta a városvezetõt, akivel évtizedek
óta jól ismerik egymást.
A több mint húsz fõt számláló népes család is szívesen látta Filóné Ferencz Ibolyát, a beszélgetések
során elõkerültek a régi emlékek, a közösen átélt pillanatok, amelyek felidézésébe a születésnapra készült fotókönyv is hozzájárult.

BONYHÁDON MINDIG TÖRÕDTEK AZ IDÕSEKKEL
Folytatás a 3. oldalról
Az ellátás iránt olyan nagy volt az érdeklõdés, hogy
várólistát is kellett készíteni.
Az Idõsek Átmeneti Otthona teljes ellátást, lakhatást nyújtott az idõsek számára, de csak határozott
ideig. A felvétel egy évre történt, ezt egy évvel indokoltan meg lehetett hosszabbítani. Ez problémát jelentett az itt élõknek, többször megfogalmazták igényüket a tartós ellátás biztosítása érdekében. Ehhez
a város képviselõ-testülete hozzájárult. Így 2013. január elsejétõl az intézmény tartós bentlakást nyújt az
idõsek számára, vagyis immár Idõsek Otthonaként
mûködik
Nagy elõrelépés volt 2013-14-ben a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program támogatásával a
Idõsek Otthona felújítása összesen több mint 50 millió forint ráfordítással. Ezáltal hárommal bõvült a férõhelyek száma, az elavult, funkciójukat már nehezen ellátó helyiségeket korszerûsítették, a gépészeti és elektromos rendszert felújították, hõszigetelés
került az épületre, és a tetõt is cserélték, hiányzó
eszközöket, bútorokat szereztek be, és az informatikai rendszert fejlesztették.

Nagyjából ezzel egyidõben Bonyhád Város Önkormányzata a TÁMOP-5.4.9-11/1-kódszámú pályázat
keretében 30.533.959 Ft összegû támogatásban
részesült az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával „Szociális alapszolgáltatások integrációja Bonyhádon” elnevezéssel. Ez is az ellátási formák továbbfejlesztését szolgálta, bõvítette az együttmûködést az ellátó rendszer
szereplõi között, illetve képzési programokat is biztosított. A projekt 2013. november 1-jén indult és
2015. április 30-án fejezõdött be.
Az utóbbi évek fontos fejleménye Bonyhádon a
Demenciabarát Klub megalakulása és mûködése.
Legutóbb idén januárban egész napos rendezvénnyel zárta mûködésének második évét a Klub.
Kiss-Kelemen Eszter klubvezetõ elmondta, hogy
a város polgármestere mindig kiemelten kezelte
az idõsek problémáit. E találkozó közönségét is
köszöntötte Filóné Ferencz Ibolya, aki beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy napjainkban a
demenciával élõk száma egyre növekszik, így egyre több család válik érintetté. Ebbõl adódóan a téma rendkívül fontos és idõszerû.
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Hová men jünk , mit csinál junk a nyáron?
Igazi nyári idõ volt az elmúlt napokban, hetekben a nyaralók, a strandolást kedvelõk számára, és a meteorológusok elõrejelzése szerint az
elkövetkezõ hetekben is nagyrészt kánikula várható, rendre 30 fok feletti délutáni hõmérsékletekkel. A bonyhádi fürdõ is megtelt a meleg
napokon, s ez továbbra is jó program maradhat a nyár végéig, vagy
ameddig a strandidõ kitart.
Sajnos a nagyobb fesztiválok mindenütt elmaradnak, de például a
Tarka fotópályázatot meghirdették. Rekord mennyiségû alkotás érkezett: 62 fotós küldött 496 képet. A zsûri értékelt, és a 111 legmagasabb pontszámot elért alkotásból „online kiállítás” nyílt a bonyhádi Vörösmarty Mihály Mûvelõdési Központ Facebook-oldalán, honlapján
és Youtube-csatornáján. Idén elõször közönségdíj is lesz, melyet a
Facebookon közzétett fotók közül a legtöbb kedvelést elért kép készítõje érdemel ki, a szavazás lapzártánk idején még zajlott. A szakmai
zsûri által már díjazott 4 alkotás a közönségdíj-szavazásban nem vesz
részt. Íme az elsõ díjas alkotás: Gede Károly: Bújócska

Juhász Józsától, a Vörösmarty Mihály Mûvelõdési Központ igazgatójától azt is megtudtuk, hogy a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Kórusa szeptember 19-én az intézményben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját, de a részletes programon még dolgoznak. Hozzátette, hogy a mûvelõdési központ programkínálata folyamatosan bõvül, ezért mindenképpen célszerû idõnként meglátogatni az intézmény
online felületeit a friss információkért.

Változások a Völgységi Múzeum programjában

Kultúrprogramok is elõfordulnak a közeljövõben. Lesz például táncház a Csurgó zenekarral kétszer is, elõször augusztus 22-én, majd
szeptember 12-én, mindkét alkalommal este 8 órai kezdettel.
A Csurgó zenekar ingyenes gyerekkoncertet is ad augusztus 30án délután 5 órai kezdettel a Kaszinókertben, illetve rossz idõ esetén
a mûvelõdési központ színháztermében.

Augusztus 10-14: nyári múzeumi gyermektábor
Augusztus 27., 21 óra: Múzeumbarát kör, Múzeumi kertmozi: Forradalom – Az orosz avantgárd születése
Szeptember 2., 14-16 óra: Tû, cérna, olló – madárijesztõ készítése
Szeptember 19., 8 óra: Kulturális örökség napjai – kirándulás
Szeptember 24., 16.30: Múzeumbarát kör, Múzeumi kertmozi: Hitler kontra Picasso
Szeptember 24: Régészet napja
Szeptember 26., 16.30: Múzeumi kertmozi: „Vikingek” – film a British Múzeum kiállításáról
Szeptember 26., 18 óra: Operaslágerek élõben – koncert.
A múzeum július 1-tõl a szokásos nyári nyitvatartási rend szerint üzemel, azaz keddtõl szombatig 10-tõl 16 óráig. Minden hónap harmadik
szombatján a családok (két felnõtt és egy vagy több gyerek) a Völgységi Múzeumot ingyenesen látogathatják.
A Solymár Imre Városi Könyvtár továbbra is házhoz viszi az
olvasnivalót heti két alkalommal a beiratkozott olvasók számára.

Aztán szeptember 8-án egy versszínházi monodrámát láthat-hallhat
a közönség Faludy György életérõl és költészetérõl szintén ingyenesen.
Vigyázz, kész, kabaré! címmel a márciusban elmaradt bérletes elõadást pótolja a mûvelõdési központ. A korábban megváltott bérletek
és jegyek erre az alkalomra érvényesek!
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Sokat tesznek a faluér t társadalmi munkában
GRÁBÓC kicsi, de sok értékkel

A Mária kilátóból is jól látszik milyen
gyönyörű környezetben fekszik a település

rendelkezik. A szerb ortodox
templom és kolostor, a Mária
kilátó mellett is akad látnivaló
a gyönyörû környezetben, éppen ezért nem lepõdik meg a
látogató, ha bringás kirándulókkal találkozik a településen
jártában.
Az alig több mint 170 lakossal bíró falu önkormányzatának anyagi
lehetõségei korlátozottak, de
igyekeznek mindent megtenni a
fejlõdés érdekében. Ehhez önerõt és társadalmi munkát is bevetnek.
Így rendezték nemrég a temetõ környezetét is. Mint azt Vincze
Kálmán polgármester elmondta,
egyrészt körbekerítették a területet, amivel remélhetõleg meggátolták a vadak bejutását a sírok
közé, ami korábban sok bosszúságot okozott. Ugyanakkor zúzott
kõvel borított parkolót alakítottak
ki a sírkert elõtt. Mindezt részben
önerõbõl, részben társadalmi
munka bevonásával oldották
meg, valamint a vadásztársaság is
hozzájárult 300 méter drótfonattal a megvalósításhoz. Tervezik
még, hogy egy 33 négyzetméteres féltetõvel egészítik ki a ravatalozó épületét.
A Deák utcában szintén nemrég lezárult munka nyomait fedezheti fel a látogató, mégpedig egy
felújított járdaszakaszra lehet figyelmes. A Magyar Falu Program
keretében nyert támogatást a település az anyagbeszerzésre, a
térkövezés kivitelezését viszont
már önerõbõl oldották meg a
mintegy 175 méteres szakaszon.
Ugyancsak a Magyar Falu
Program keretében igényeltek 11
millió forint támogatást a Rákóczi
utca közel háromszáz méteres
szakaszának helyreállításához,
de több mint húszmillió forint értékben adtak be pályázatot a József Attila utca szilárd burkolattal
való ellátásához is. Bizakodva várják ezek eredményeit.
A könyvtár épületénél normatív
támogatásból cseréltek le két ablakot. A fejlesztés folytatódhat, hiszen abban az épületben van a
Grábócért Egyesület székhelye,
a szervezet pedig az önkormányzat támogatásával további négy
nyílászáró cseréjére pályázik.

A Magyar Falu Program keretében nyert támogatás
révén újulhatott meg egy járdaszakasz a Deák utcában

A könyvtárhelyiség két ablakát nemrégiben cserélték le

A temetőt körbekerítették és
előtte parkolót alakítottak ki

A könyvtárnak is helyet adó épületen itt
egy régi, befalazott ablakot újra
nyitnának, mutatja a polgármester

Társadalmi munkában oldották
meg a játszótér felfrissítését, a játékok festését, fertõtlenítését - tudatta a falu vezetõje. Ekkor vetették fel az anyukák, hogy jó lenne,
ha telepítenének egy ivókutat. Az
ötlet megvalósítása mellett áll az

is, hogy hamarosan bõvülhet a
játszótér. Pályázatot adtak be a
játékpark bõvítésére, valamint
mellé telepítenék majd a kültéri
sportparkot is, amellyel szintén
nyertes pályázat révén gyarapodik a település.

Nemrégiben javult a falu
internetelérése, mivel több helyen
wifi erõsítõket helyeztek el. Ennek
köszönhetõen nem csak az önkormányzat és könyvtár épületében jobb a hozzáférés a világhálóhoz, hanem a település több a
pontján is elérhetõ a wifi szolgáltatás. Remélik, sikerrel jár pályázatuk, mellyel eszközbeszerzéshez igényeltek 13,6 millió forint támogatást. Egy kistraktort szeretnének beszerezni, pótkocsival,
hótoló-lappal, fûnyíró adapterrel.
Az ivóvízminõség javítása érdekében a szálkai hálózatra csatlakoznának, ennek megvalósítására az illetékes szolgáltató pályázik. Burkolt úttal is szeretnék öszszekötni a két települést, amivel
jelentõs mértékben javulna a falu elérhetõsége, rövidülne a
Szekszárdra jutás ideje.
Mint azt Vincze Kálmán elmondta, idén felvetõdött a falunap szervezésének ötlete, de a
járványveszély, a költségvetés
ahhoz kapcsolódó veszteségei
keresztülhúzták számításaikat.
Úgy döntöttek hát, hogy inkább
tartalékolnak az önerõt igénylõ
pályázatokra.
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Készül, szépül a k özöss égi ház is

A Magyar Falu Program keretében elnyert ötmillió forintos támogatásból a Fő utca járdája több mint háromszáz méteren újulhatott meg

IZMÉNY Szinte minden pályá-

zati lehetõséget igyekeznek
megragadni Izményben, hiszen bármelyik beadvánnyal
járnak sikerrel, az jó a településnek.
Jelenleg is nagy erõkkel dolgoznak a közösségi ház felújításán,
amelyre a LEADER program keretében pályáztak néhány éve. Az
igényelt, és mostanra elnyert
négymillió forint támogatásból és
egymillió önerõbõl összeadódó
keret akkor még fedezte volna a
költségeket, most már nem, így
sok mindent maguk csinálnak
meg a munkák közül - mondta
Kelemen Ferenc polgármester. A
korábban megörökölt épületet
teljesen felújították, a tetõtõl kezdve, a nyílászárók és a villamoshálózat cseréjén át, egészen az akadálymentes mosdó és térkövezett
parkoló kialakításáig.
A Magyar Falu Program (MFP)
keretében ötmillió forintot nyertek
járdafelújításra, illetve az ahhoz
szükséges anyagbeszerzésre, a
kivitelezést társadalmi munkában,
illetve önerõbõl kell megoldaniuk.
A forrás révén a Fõ utca 320 méteres szakaszán - a bolt elõtti, immár akadálymentesített területtõl
az óvodáig, valamint az önkormányzat épülete elõtt - építettek
térköves járdát.
Tavaly szintén MFP forrásból
nyertek egy kisbuszt, amelyet
idén áprilisban hozhattak el. A
meglévõ, jó állapotú tizenegy
éves kisbuszukat pedig a
Pancsovához
tartozó
Hertelendifalvának ajánlották fel.
Idén sajnos nem járt sikerrel a

A közösségi ház felújítása pályázati támogatással, önerővel és sok befektett munkával valósul meg

orvosi eszközbeszerzésre benyújtott, ugyancsak MFP-s pályázatuk, így nem valósulhat meg a
még hiányzó eszközök beszerzése. Talán majd jövõre.
A polgármester kiemelte,
örömteli viszont, hogy a falu fõárkának rendezésére beadott pályázatuk nyertes lett. Az elõzményeket összefoglalva elmondta,
korábban problémát jelentett,
hogy az árok egy mélyebben fekvõ részénél a környezõ házaknál
sokszor elöntötte a víz a vízóra aknákat is. 2011-ben nyertek támogatást a probléma megoldására,

de pénzt nem kaptak, tartalék listára kerültek. 2014-ben kapták a
hírt, hogy elfogyott a pénz, és már
bizonyosan nem kapnak támogatást a munkákra. Saját erõbõl elkülönítettek másfél millió forintot,
amibõl kitakarították a medret, ezzel átmenetileg javítottak a helyzeten. Tavaly ismét pályázati lehetõség nyílt a célra, amelynek keretében újra beadták támogatási
kérelmüket. Jelen állás szerint
meg is nyertek 110 millió forintot,
és ha minden jól megy, jövõre
megvalósulhat a beruházás,
amely többek között a meder ren-

A falunap elmaradt, de terveznek még programokat
A járvány törölte a falunapot, amelyet május 30-ra terveztek, és
amelyet elõször tartottak volna meg önálló rendezvényként a focipályánál. Remélhetõleg nem jut hasonló sorsra a szüreti felvonulás, amelynek idõpontját szeptember ötödikére tûzték ki. Októberre tervezik az idõsek köszöntését, decemberre pedig karácsonyi
mûsort szerveznek, ha nem jön közbe semmi. A civil szervezetek
közül a polgárõr egyesület idén is megtartja Kólás-kupáját, a népi
együttes is szervezi eredetileg nyár elejére tervezett programját,
melynek keretében a környezõ települések néptánccsoportjainak
legifjabbjait hozzák össze.

dezését és betonlapokkal való
burkolását is magában foglalja.
- Nekünk tulajdonképpen minden megjelenõ pályázati kiírásban elnyerhetõ forrásra szükségünk lenne, így mindegyikre beadjuk támogatási igényünket.
Bármit nyerünk az nekünk jó,
csak nem feltétlenül a legszükségesebb - mondta a település
vezetõje. Hozzáfûzte a legfontosabb most egy nagyon leromlott
állapotú híd és az azzal egybefüggõ útszakasz felújítása, szélesítése lenne. A híd rekonstrukcióját most talán meg tudják majd
oldani a fõárok rendezésére
nyert támogatás keretében, de a
kapcsolódó útszakasz helyreállításához még forrást kell találniuk. Ugyanakkor a rendbe hozott
sportpályára még mindig nagyon
rossz állapotú úton tudnak csak
eljutni, melynek felújítására a Belügyminisztériumhoz adtak be támogatási kérelmet. Az óvoda udvarára szeretnének még játékokat, de a játszóteret is fel kellene
újítani, most az óvodának adtak
elsõbbséget, arra pályáznak.
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Minél több életet szeretnének vinni a faluba
KISMÁNYOK Fejlesztésekre

pályáznak, a virágosításon,
a közösségi és kulturális élet
élénkítésén dolgoznak, kerékpárútról álmodnak a
faluban.

– Fejlesztéseket alapvetõen pályázati forrásokból tudunk megvalósítani, az önerõnk kisebb, a
lakosság komfortérzetét növelõ
feladatok megoldását teszi lehetõvé – mondta Bõte István,
Kismányok polgármestere. Az
utóbbiak közé sorolható a településkép alakítása, a közterületek rendben tartása, ezen belül
például a virágosítás, a játszótéri eszközök javítása.
A nagyobb feladatok megoldása érdekében a Magyar Falu
Program keretében négy pályázatot adtak be. Egy támogatási
igényük a mûvelõdési ház felújítására, egy pedig az önkormányzati épület vizesblokkjának rekonstrukciójára
vonatkozik.
Nemrég kapták az információt,
hogy utóbbi beadványukat tartaléklistára helyezték. Eszközbeszerzésre is adtak be pályázatot, bár tavaly a település Váraljával közösen indulva nyert egy fûnyíró traktort, ehhez további
adapterekre lenne szükség. A
legfontosabb azonban a Táncsics és a Hegyalja utca burkolatának helyreállítására beadott
támogatási kérelmük sikere lenne. A falu vezetõje elmondta,
mindkét helyen nagyon leromlott
az úttest állapota. A teljes pályázható forrást megigényelték, ami
harmincmillió forintot jelent. Ha
most nyernek, ez az összeg még
fedezi mindkét szakasz helyreállítását, késõbb azonban a költségek várható emelkedése miatt
már csak az egyik szakaszra tudnának pályázni.
Hamarosan megérkezik a település új kisbusza is, amelynek beszerzésére még tavaly nyertek támogatást a Magyar Falu Program
keretében. Már meglévõ, most
cserére kerülõ buszuk révén tudták elindítani januárban a falugondnoki szolgálatot, ami jelentõs elõrelépést jelent a község
életében. Nagy segítség volt a veszélyhelyzet idején, hogy a falugondnok segítette a település lakosságát a gyógyszerbeszerzés-

– Az én álmom egy VáraljaNagymányok-Kismányok-Bonyhád kerékpárút, amire tapasztalataim szerint lenne igény - fûzte
hozzá. Ugyan jelenleg is elérhetõek közúton, de a Bonyhádot
Dombóvárral összekötõ út kerékpárosok számára nem igazán biztonságos. A beruházás a település számára azért is elõnyös lenne, mert minél több embernek
A településre látogatóknak érdemes
szeretnék megmutatni értékeiket,
megnézniük az autentikus székely portát
minél több életet vonzanának a faluba.
Ehhez a szándékukhoz illeszkedik a kormányzati elvárás, mely szerint a jövõ
ben, bevásárlásban. Tulajévtõl minden településen
donképpen a járvány idején
kell alkalmazni közmûvelõerõsödött fel a segítségnyújdési szakembert. Meg is tatás iránti igény, amely most
lálták a számukra megfelefenn is maradt. Tervezik a A játszótéri eszközöket önerőből igyeklõ személyt, aki a rendezszolgáltatások bõvítését: heszik megjavítani az önkormányzat
vények, programok szervetente egyszer bevásárolni vizését, valamint a könyvtár
szik azokat, akik ezt kérik, A polgármester szívügye
vezetését is átveszi. Szerszeptembertõl pedig már a a település virágosítása
veztek is egy július 13-tól
gyerekeket is utaztatják az
18-ig tartó tábort, amelyen
óvodába, a késõbbieket pefõként a helyi néptánccsodig a felvetõdõ kívánalmak haportba járó ifjak vesznek
tározzák meg.
részt, de több falubeli gyerSzintén január elsejével lémek is csatlakozik hozzápett életbe egy másik, a telejuk. Szeretnék, ha több
pülés mûködésére vonatkoszínvonalas kulturális progzó változás: Bonyhád helyett
ramnak is helyet adhatna a
immár Nagymányokkal közötelepülés, például szívesen
sen mûködik az önkormánykapcsolódnának a nyitott
zati hivatal.
templomok éjszakájához
A távlati tervekre vonatkoakár egy orgonakoncert
zó kérdésre válaszolva Bõte
szervezésével is. A falunap
István elmondta, nagyon rensorsa még kérdéses, de a
dezett települést örökölt, a koFontos
lenne
a
Táncsics
és
a
Hegyalja
késõbbi hónapok megharábbi vezetés sok mindent
utca burkolatának helyreállítása
tározó eleme lehet, hogy
megcsinált.
idén újra Kismányok ad
majd helyet a várhatóan októberben megrendezésre kerülõ székely találkozónak.
A kismányoki képviselõ testület
A közösségi élet szempontjáaz idei év elején döntött arról,
ból is fontos tényezõ a civilek akhogy emléket állítanak a trianoni
tivitása. A német nemzetiségi öndöntés századik évfordulója alkormányzat rendezésében az év
kalmából. A mûvelõdési ház melelején az elhurcoltakról emlékezlett felállított kettõs kereszt avatátek meg, majd a szervezet közös
sával egybekötött megemlékezés a
disznóvágást tartott a KismáHimnusz eléneklésével kezdõdött,
nyokért Egyesülettel és a helyi
majd polgármesteri beszéddel
polgárõrséggel együtt. Továbbá
folytatódott. Bagi Sándor atya felugyancsak a nemzetiségi önkorszentelte, Aradi András esperes
mányzat tervezi, hogy összegyûjpedig megáldotta a keresztet. Satik a régi elhanyagolt sírköveket a
lamon László Reményik Sándor
temetõben, ezeket rendezetten,
versének szavalatával emelte az
egy helyen helyezik el, ahol a
ünnep magasztosságát, melynek
még élõ rokonok méltó körülmévégén a jelenlévõk közösen elénenyek között emlékezhetnek meg
kelték a Székely Himnuszt.
hozzátartozóikról.

Kettős keresztet avattak Trianon emlékére
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N agy er őkk el dolgoznak a fejlesztések en
NAGYMÁNYOK A városban min-

dig zajlik valahol egy önkormányzati beruházás, legalábbis az elmúlt években ez így
volt, és idén sincs másként.
Az egyik helyszín, ahol jelenleg
egy TOP pályázaton elnyert 415
millió forintból megvalósuló beruházás keretében dolgoznak, a
volt brikettgyár készlettere. Karl
Béla polgármester elmondta, a
fejlesztés készültségi foka körülbelül ötven százalékos: a vasútüzem kész, az iroda-, a mûhelyés raktárépület majdnem elkészült. A tervezettnél jobban haladnak, jövõ tavaszra lezárulhat a beruházás, és remélik, addig találnak üzemeltetõt is.
Nem sokkal messzebb egy
nyertes energetikai pályázat révén a konyhaépület felújítása van
folyamatban, ami külsõleg teljes,
belsõleg részleges rekonstrukciót jelent. Közvetlenül a konyha
mellett, ugyancsak energetikai
pályázaton elnyert forrásból zajlik
a II. számú orvosi rendelõ felújítása, ami magában foglalja a tetõ
helyreállítását, a hõszigetelést, valamint a nyílászárók cseréjét is.
Már befejezõdött az Újtelepen
a csatorna rekonstrukció, amelyhez 149 millió forint támogatást
nyertek. Most éppen a mellékutcák burkolatának helyreállítása
zajlik. Karl Béla közlése szerint erre az „utómunkára” a Malom utcában késõbb kerülhet majd sor,
egyrészt ott még a régi, azbesztcsöves vízvezetéket is cserélni
kell, másrészt 219 millió forintot
nyertek az Újtelep és az Öregtelep csapadékvíz-elvezetõ rendszerének felújítására, ami szintén
érinti az utcát. A szakaszt olyan
mértékben fel kellett és kell bontaniuk, hogy tulajdonképpen új
utat kell majd építeniük. Reményeik szerint erre a célra is támogatáshoz jutnak majd.
További munkák is kilátásban
vannak, hiszen harmincmillió forintból megújulhat az I. számú
orvosi rendelõ, és további hárommillió forintot nyertek orvosi eszközök beszerzésére. Készen vannak a bölcsõde kialakításának kiviteli tervei is, jelenleg a közbeszerzési eljárás van
folyamatban. Szeretnék augusztusban elkezdeni a beruhá-

Egy nyertes energetikai pályázat révén a város konyhájának épülete is megújulhat

Folyamatban van a volt brikettgyár készletterének rekonstrukciója

A jövő nagy feladata az egykori brikettgyár
területének rekultivációja és hasznosítása

zást, és a következõ nevelési
évre már be is fejeznék.
Folytatnák az utak burkolatának felújítását is, e célból most
is több pályázatot nyújtottak be,
amelyek például a Petõfi utca

és az újtelepi Malom utca rekonstrukciójára vonatkoznak.
Ha nem jön közbe semmi,
idén is megtartják a Város Napját, mégpedig augusztus 29-én.
Egy jó kis zenés délutánnal, es-

Az egykori brikettgyár
A legfontosabb távlati terv továbbra is az egykori brikettgyár területének hasznosítása, amiben partnerre találtak
a Pécsi Tudományegyetemben. Az elsõdleges feladat a
rekultiváció, a kármentesítés,
amelynek finanszírozója a
károkozó, jelen esetben az állam kell, hogy legyen. A cél
egy szabadidõs, rekreációs,
szálláshely, sport, oktatási célokat is kiszolgáló terület kialakítása. Ennek terveit az
egyetem már elkészítette a
megvalósítás azonban a következõ évtized, évtizedek
nagy feladata lesz.
tével szeretnének ünnepelni,
akárcsak tavaly, ha nem is olyan
nagy volumenben - tudatta a város vezetõje hozzátéve, hogy a
programok szervezése folyamatban van.
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Ismét 6 hónapos s peciális t ar t alékos
kiképzés t indít a hon védség
Szeptemberben folytatódik a
speciális tartalékos katonák
fél éves képzési programja:
most is több száz jelentkezõt
várnak a megyeszékhelyek
toborzóirodái és a kormányhivatalok.
A vírushelyzet miatt létrejött
program júliusi indulásakor
mintegy négyszázan döntöttek
úgy, hogy szeretnék kipróbálni
magukat katonaként. Olyan
büntetlen elõéletû, felnõtt korú,
magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akiknek belföldi lakcímük és legalább általános iskolai végzettségük van. A honvédség akár több ezer állás nélkül maradt embernek adhat átmeneti vagy hosszú távú munkalehetõséget, a 6 hónapos
képzés ugyanis újabb fél évvel
meghosszabbítható, de lehetõség van áttérni más szolgálati
formára is.
A speciális tartalékosok szeptember 1-jén, majd ezt követõen tervezetten október 1-jén vonulnak be a Magyar Honvédség
kijelölt alakulataihoz, a lakóhelyükhöz legközelebbi képzési helyre, ahonnan minden nap
hazamehetnek. Bevonulásuk
napján az újoncokkal szerzõdést kötnek, majd megkapják a
kiképzéshez szükséges ruházatot. A garantált havi jövedelem mellett napi egyszeri meleg
étel és utazási támogatás is jár.
Kihívásokkal teli mindennapok
és összetartó közösség várja
mindazokat, akik szívesen megismerkednének a magyar katonák mindennapjaival.
A kiképzést nem úgy kell elképzelni, mint a hivatásos vagy
a szerzõdéses katonák felkészítését – a programot ugyanis kifejezetten katonai elõképzettséggel nem rendelkezõ civil
embereknek dolgozták ki. Az elvárások ettõl függetlenül magas
szintûek: az erõnlét fokozatos
növelése után egy 6 hetes lövészeti képzés és 3 hónapos
egyéni szakkiképzés következik. Ezalatt minden résztvevõ
egy általa választott területre
specializálódik érdeklõdési kö-

rének és végzettségének megfelelõen. Aki a képzési idõ alatt
visszakapja állását vagy új munkát szerez, bármilyen megkötés nélkül, azonnal visszatérhet
a civil életbe.
A cél az, hogy a program hatására egyre többen válasszák a
szerzõdéses szolgálatot vagy a
tartalékos szolgálati formák valamelyikét. Az elsõ speciális tartalékosok közül sokan már komolyan érdeklõdnek a katonai
hivatás iránt. Számukra igyekeznek a végzettségüknek megfelelõ legénységi, altiszti vagy tiszti beosztást találni, amennyiben

megfelelnek a fizikai és egészségügyi feltételeknek.
A speciális szolgálatformához
egészségügyi szûrés és erkölcsi bizonyítvány szükséges. A
katonai toborzók mindenben
segítik a jelentkezõket: megszervezik az orvosi vizsgálatokat, ha kell, segítenek az erkölcsi bizonyítványhoz szükséges
formanyomtatvány igénylésében és kitöltésében is. A jelentkezési lapot a megyei toborzóirodákban lehet kitölteni, az elõzetes kérdésekre pedig telefonon és e-mailben is válaszolnak. Elérhetõségük megtalálha-

tó a www.iranyasereg.hu és a
www.hadkiegeszites.hu oldalakon, de jelen vannak a Facebookon is, MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság néven.
Toborzó irodánk elérhetõsége:
7100 Szekszárd, Bezerédj utca
29-31. Tel.: 0674/510-158
Email: tolna.toborzo@mil.hu
Egy videó is készült, amely bemutatja, hogyan zajlik a képzés
a gyakorlatban:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=5w3gZI4MnTw
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Tudniv alók a sz elektí v hulladék gyűjtésr ől
Környezetünk megóvása közös érdek, melyet csak
akkor tudunk hatékonyan megvalósítani, ha a mindennapokban szelektíven gyûjtjük a hulladékot, sõt,
megpróbálunk úgy élni, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen a háztartásunkban.
A szelektív hulladékgyûjtés célja:
 Környezetünk védelme, az emberi tevékenységbõl eredõ környezetterhelés és szennyezés-kibocsátás csökkentése.
 Az emberi tevékenység által megtermelt, a jövõben már nem hasznosítható hulladék mennyiségének csökkentése.
 A másodnyersanyagok (pl. papír, üveg) kinyerése
és hasznosítása.
A szelektíven gyûjtött háztartási szilárd hulladék újrahasznosítható. Megfelelõ ipari elõkészítés után másodnyersanyag keletkezik belõle, amit újra fel lehet használni termékgyártáshoz (pl. papírból újra papír).
Mi kerülhet a szelektív hulladékgyûjtõ edényekbe?
A szelektív hulladékgyûjtõ edényekbe tehet minden
olyan háztartásban keletkezõ hulladékot - az üvegen kívül -, ami hasznosítható. Ebbe az edénybe tegye az üdítõs/ásványvizes PET palackokat, a polietilén flakonokat
(pl. tusfürdõ, öblítõ, sampon), tégelyeket, zacskókat, fóliákat, joghurtos/vajas/tejfölös dobozokat, mûanyag
kupakokat. Ide dobja az újságokat, kartonpapírt, csomagoló dobozokat, szórólapokat, hullámpapírt, telefonkönyvet, papírzacskót, többrétegû italos és tejes dobozokat, használt füzeteket, papír tojástartót. Ide kerülnek az üdítõs, sörös alumínium dobozok,
az alufólia, a fémkupakok, a konzervdobozok, vagy a kisebb fémtárgyak is.
A meglévõ kommunális edénybe kerül minden nem újrahasznosítható hulladék. Jellemzõen ide tartoznak az élelmiszerrel szennyezett olajos vagy zsíros csomagolóanyagok, fedõfóliák, papírzsebkendõ és egyéb higiéniai/egészségügyi hulladékok, takarításból származó, továbbá egyéb konyhai hulladékok.
Milyen módon gyûjtse?
A kartondobozokat hajtsa szét, vagy tépje kisebb darabokra, az
élelmiszermaradékkal szennyezett dobozokat öblítse ki, mielõtt

beleteszi a gyûjtõbe. Fontos, hogy a hulladék ne legyen élelmiszerrel, olajjal, zsírral szennyezett! A palackokat, flakonokat, alumínium italos- és konzervdobozokat laposra taposva helyezze a gyûjtõedénybe!
Hova teheti az üveghulladékot?
Az üveghulladékot központi, forgalmas helyeken kihelyezésre kerülõ zöld színû edényekbe dobja. Ahogy a mûanyag, a fém és a
papír esetében is, ide is csak a tiszta, ételmaradékoktól és olajtól,
zsírtól mentes üveghulladékot helyezze el.
Szíves közremûködését megköszönve:
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B E M U T AT J U K :

Fekete Cintia fodrász

R E J T V É N Y PÁ LY Á Z AT A H U - B E
S O L U T I O N S K F T. TÁ M O G ATÁ S Á VA L
Májusi rejtvényünk megfejtése:
„Mi olyan sürgõs, hogy golfozni sem hagysz nyugodtan?”
A képen a nyertes, Gergely Zsolt
(a kép jobb oldalán), bonyhádi lakos veszi át a nyereményt Fülöp
György üzlettulajdonostól, Bonyhádon, a Sétáló utcában, a
HUBESHOP üzlet elõtt.
Aktuális lapszámunk rejtvényének megfejtését 2020. augsztus
31-ig, levelezõlapon kérjük postára adni. Levélcím: Völgységi Önkormányzatok Társulása 7151 Bonyhád Pf. 56.
Kérjük, ne felejtsék megadni telefonos elérhetõségüket is!
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.

Ezúttal egy szekszárdi fodrász szalonba látogattunk el, hogy bemutassunk egy ifjú bonyhádi vállalkozót. Fekete Cintia huszonhét éves fodrásznõ nyolc éve végzett Pécsen, és három éve dolgozik itt, a B.hair Saloonban Szekszárdon, a Csaba utca 31.
szám alatt mûködõ fodrászatban. Idén február óta vállalkozó,
elõtte alkalmazottként dolgozott.
– Bonyhádi létére miért pont itt?
– Az élet hozta ezt így számomra. Ez a nõi-férfi fodrász szalon ugyanis egykori tanárom, szakmai oktatóm, Bachmann Krisztina mesterfodrász tulajdona. Megtisztelõ számomra, hogy tanítványai közül – Hesz Ákos mellett – engem választott munkatársául, és elõbb alkalmazottként, majd most már vállalkozóként dolgozhatok itt. Krisztina ismert és elismert fodrászmester
a megyeszékhelyen, és már széles ügyfélkörrel költöztette ebbe az új épületbe mûhelyét néhány éve. Mivel egy kezdõ fodrász számára a legnehezebb az ismertség elérése, a megfelelõ ügyfélkör kiépítése, ezért számomra egyértelmû volt, hogy
éjek ezzel a nagyszerû lehetõséggel. Nem beszélve arról, hogy
itt egy igazán korszerû, jól felszerelt mûhelyben fogadhatjuk az
ügyfeleket.
Valóban látványos, tágas, minõségi benyomást keltõ, modern fodrászmûhelyrõl van szó. „A B.hair Saloonba betérõt recepció és olasz bútorok kényelme fogadja: a fejmosóhoz maszszírozós fotel dukál. A vendégek adatait számítógépen rögzítik,
s amíg várakoznak, egy csésze finom kávé, vagy tea mellett választhatják ki vágyaik frizuráját.” – olvasható többek között a szalon honlapján.
– Bonyhádról naponta bejárni nem okoz gondot?
– Igazán nem nagy távolság, és utazás közben van idõm felkészülni a munkára, átgondolni a napi teendõket. Ez a munkahely annyi elõnnyel jár számomra, hogy mindenképpen megérte vállalni a bejárást. Úgy érzem, nagyon jó csapatot alkotunk
hárman, sokkal jobb így dolgozni, mint egyedül, sokat segítünk
egymásnak, tanulunk is egymástól.
– A járvány hatással volt a munkájukra?
– Természetesen nekünk is alkalmazkodnunk kellett a veszélyhelyzethez. Egyrészt ennek kihirdetése után egy hónapig
zárva volt a mûhely, majd újra indulva egyszerre csak egy vendéget fogadtunk a veszélyhelyzet feloldásáig, és szigorú higiéniai szabályok szerint dolgoztunk, dolgozunk ma is.
– Tervei?
– Komolyabb változást nem tervezek a munkámban, itt most
nagyon jól érzem magam. Bonyhádról most is járnak hozzám,
de szeretném a saját ügyfélkörömet tovább bõvíteni, örülnék, ha
a völgységi településekrõl is fogadhatnék minél több vendéget.
Úgy gondolom, hogy megéri átjönni Szekszárdra, mert kevés
ilyen színvonalas fodrászat van, mint a B.hair Saloon, és itt a
Csaba utcában a parkolás sem okoz gondot. Fontosabb terveim között szerepel még a mestervizsga letétele.

