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BONYHÁD A szórakozásé és a
családoké volt a fõszerep szeptember elsõ vasárnapján a városban, hiszen megtartották az elsõ
„Mozdulj, Bonyhád!” Családi Délutánt. A rendezvény a COLONIA
Alapítvány és Bonyhád Város Önkormányzatának szervezésében
valósult meg. Színes programokkal és meglepetésekkel is készültek a szervezõk.
Az idõjárás kegyes volt a
városhoz és lakóihoz ezen a
napon, verõfényes napsütésben
zajlott a program, amely délután
két órától várta a családokat. A kavalkádban bárki megtalálhatta a
számára érdekes, izgalmas idõtöltést.
Folytatás a 3. oldalon

„All Star” váltófutócsapat avatta fel a megújult sportpályát. Balra Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője, Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke és Köllő Roland, a Bonyhádi Sportcentrum vezetője

BONYHÁD Újabb fontos mérföldkõhöz ért a település: átadták az egyik legjobban várt beruházást, a tavaly elkészült Városi Sportpályát. A Bonyhád Völgység Labdarúgó Club vezetése Bonyhád Város Önkormányzatával összefogva még 2017 novemberében, a sportszakmai célok elérése érdekében egy
teljes körû, átfogó sportpálya-felújítási tervet dolgozott ki. A közös gondolkodás célja az volt, hogy 2–5
éves idõtávlatban egy olyan beruházás alapjait rakják le, amelynek hasznát nemcsak a labdarúgó sport-

ág, hanem a város teljes sportszeretõ rétege is kamatoztathatja. Az álmok 2019 februárjában váltak
valósággá, amikor Magyarország Kormánya 1 milliárd 567 millió 180 ezer forint támogatást ítélt meg a
fejlesztésre.Az elnyert összegbõl egymilliárd forintot
fordítottak a létesítmény korszerûsítésére, ehhez kapcsolódott a General Electric 154 millió forintos taotámogatása és az önkormányzat 38 millió forintos önrésze, így mindösszesen 1,192 milliárd forintból válhatott valóra a bonyhádiak álma. 
2. OLDAL

Mi újság a völgységi településeken?
Kisdorog
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Fazekas Attila

László Attila
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Tel jesült a bon yhádi s por tk edvelők álma
Folytatás az 1. oldalról
Tavaly február végén indultak a kivitelezési munkálatok, melyek november 13-ára készültek el. A Sport
utcai ingatlan a fejlesztéseknek köszönhetõen teljesen átalakult.
Az ünnepségen elsõként
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelõs államtitkár, a térség
országgyûlési képviselõje osztotta meg a jeles alkalomra szánt
gondolatait.
– 2016-ban két kikötéssel vállalhattam el a Bonyhádi Völgység
Labdarúgó Club elnöki szerepét.
Az elsõ az volt, hogy a csapat
megnyeri a megyei bajnokságot,
a második pedig, hogy segítek
olyan pályázati lehetõséget találni,
melynek keretében teljesen megújul a sportpálya. Mindkét kikötés
beteljesült, elõbbi nem az én érdemem, hanem a kiváló játékosoké, utóbbi pedig Magyarország
Kormányáé – hangsúlyozta.

Süli János, a Paksi Atomerõmû
bõvítéséért felelõs miniszter és
Sárfalvi Péter helyettes államtitkár
is gratulált a bonyhádiaknak, majd
Filóné Ferencz Ibolya polgármester szólt a helyiekhez. – Megtisztelõ, hogy ilyen sokan elfogadták
a meghívásunkat, bízom benne,

Potápi Árpád János

Süli János

Sárfalvi Péter

Pataky Attila, az Edda Művek frontembere szórakoztatta a közönséget

hogy egy olyan létesítményt teremtettünk, ami a bonyhádiak
egészségét szolgálja – mondta.
A megnyitóbeszédeket követõen Pataky Attila kápráztatta el produkciójával a lelátón ülõ nézõket,
majd a 4x100-as „All Star”
váltófutócsapat avatta fel a meg-

újult sportpályát. A program fél
hattól az NB I-es Paksi FC és a házigazda Bonyhád VLC barátságos
futballmérkõzésével folytatódott,
a nap zárásaként pedig tombolát
sorsoltak, ahol értékes nyereményeket nyerhettek a szerencsések.

Filóné Ferencz Ibolya
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Benépesült a város új Családi Pihenőparkja
Folytatás az 1. oldalról
A legbátrabbak a Ninja Warrior/
Exatlon ügyességi pályánál várták, hogy megküzdjenek az
akadályokkal. Sorban állás közben megkérdeztünk egy fiatalt,
hogy miért a harmincnégy méter hosszú pályát választotta elsõként.
– Amikor megérkeztünk a szüleimmel a Családi Délutánra,
egybõl megakadt a szemem a
hatalmas akadálypályán – válaszolta az ifjú vendég.
– Tévémûsorokból korábban
láttam már hasonlót, de testközelbõl még izgalmasabbnak
tûnt, ezért mindenképpen ki
szerettem volna próbálni.
Néhány méterrel arrébb a labdajátékok kedvelõi is megtalálták a számukra maradandó élményt, hiszen egy hat méter
magas, nyolc méter széles
dartstábla fogadta õket. Itt az érdeklõdõk a darts és a football
ötvözetét próbálhatták ki, a cél
a legtöbb pont elérése volt, három találatból.
Akik kevésbé jártasak a sportokban és az állóképességet
igénylõ játékokban, õk sem
csüggedtek, hiszen megannyi
lehetõséggel kedveztek nekik is
a bonyhádiak. A modern kor
egyik legújabb techológiája a
VR, másnéven virtuális valóság.
Hatalmas érdeklõdés övezte a
két VR-kabint, ahol a szimulált
valóság világába repítették az
arra vágyókat.
A kabinoktól nem messze rejtélyek és feladványok megoldásával telt az idõ, hiszen akik bemerészkedtek a szabadulószobákba, számukra csak a helyes megoldás jelentette a kiszabadulás lehetõségét.
Természetesen a legkisebbek is megtalálták a szórakozást és a kellemes idõtöltést jelentõ állomásokat. A trambulint,
a testfestést és a lufihajtogatást
is kipróbálta az az általános iskolás, akit addigi élményirõl kérdeztük. – Szeretném az összes
állomást végigjárni mielõtt véget
ér a délután. Nagyon jól érzem
magam, máskor is szívesen
részt vennék hasonló rendezvényen – összegezte hatalmas
mosollyal az arcán a bonyhádi
fiatal.

A gyerekek élvezték a sok játéklehetőséget

Délután három órától egy ismert influencer, tartalomgyártó
érkezett a Családi Pihenõparkba, Czura Karina személyében.
A fiatalok természetesen egybõl
megrohamozták, de jól állta a
sarat, mindenkinek jutott ideje
egy közös fotó elkészítésére.
Az eseményen részt vett
Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelõs államtitkár, a térség országgyûlési képviselõje
is, aki elmondta, régen látott
ilyen kiváló hangulatú és nagy
érdeklõdésnek örvendõ rendezvényt a választókerületben. –
Örömmel látom, hogy a nemrég
átadott Családi Pihenõpark benépesedett a helyi és a környezõ településekrõl érkezett családokkal. A közel 117 millió forintból létesített park méltó helyszínt
biztosít az ilyen és ehhez hasonló programoknak. Gratulálok az
családi napott megvalósító
COLONIA Alapítványnak és
Bonyhád Város Önkormányzatának a szervezéshez.
A program este hat órakor a
tombolasorsolással folytatódott.
A rendezvény népszerûségét
bizonyítja, hogy a sorsolást
megelõzõ négy órában az öszszes jegy elfogyott, ami több
mint ötszáz résztvevõt jelentett.
A nyertesek kihirdetését követõen, az este nyolc óráig tartó
rendezvény hangulata a késõbbiekben sem hagyott alább.

Potápi Árpád János is kipróbálta a foci-darts-ot

Filóné Ferencz Ibolya adta át az ajándékokat
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Bonyhád adott otthont a Megyenapnak
BONYHÁD Idén is sort kerített
legkiemelkedõbb ünnepségére a
Tolna Megyei Önkormányzat. A
szeptember 1-jei megyenap minden kétséget kizáróan az egyik
legfontosabb esemény Tolna megye életében, hiszen szûkebb hazánk 1699. õszének elsõ napján
nyert pecséthasználati jogot. E
pecsét körvonalait ábrázolta a
megyecímer, ahogy jelenleg is,
322 évvel késõbb. A tradíciók éltetése okán minden évben ezen
a napon ismerik el azokat az embereket, akik munkájukkal vagy
életmûvükkel gyarapítják Tolna
megyét.
A rendezvény helyszíne ezúttal
a Bonyhádi Vörösmarty Mihály Mûvelõdési Központ volt. Fehérvári Tamás megyei közgyûlési elnök
Hamvas Bélát idézte: „Az ember
ott kezdõdik, hogy teremt valamit…” – Ennek szellemében alkottunk ciklusprogramot, Tolna109
koncepció címen – jelentette ki.
Fehérvári Tamás szerint bár óriási
feladat minden települést egységbe fogni, mégis ezáltal juthat elõrébb a megyék rangsorában Tolna. A megyei önkormányzat küldetése tehát adott, s annak sikerességét elõrevetítik az elmúlt idõszak eredményei, úgymint a több
mint 30 milliárdnyi TOP-forrásból
épült beruházások, vagy az értékgyûjtõ és közösségépítõ munka –
hangzott el az elnöki beszédben.

Dr. Balázs Gábor (balról), Fehérvári Tamás, Potápi Árpád János, Filóné Ferencz Ibolya, Süli János és Orbán Attila az
első sorban foglaltak helyet a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ színháztermében

Potápi Árpád János ünnepi beszédében elmondta, hogy valamennyien büszkék lehetünk az
ország egyik legsokszínûbb vidékére, amely az épített javak mellett büszkén õrzi a több évszázados kulturális, szellemi örökségeit. Tolna megyének azonban a jelent és a jövõt illetõen is oka van
a büszkeségre, hiszen az államtitkár szerint töretlen fejlõdésnek
vagyunk szemtanúi mind a váro-

sokban, mind a vidék falvaiban.
A megyében lépten-nyomon találkozhatunk új orvosi rendelõkkel, felújított közintézményekkel,
megújult utakkal, járdákkal – sorolta.
Ezúttal egy intézmény – de inkább közösség –, mégpedig a
Tolna Megyei Balassa János Kórház és dolgozói nyerték el a legrangosabb elismerést, a „Tolna
Megyéért” díjat, a koronavírus el-

leni, frontvonalbeli harcban való
példás helytállásért, s legfõképp
az emberéletek megmentéséért.
Bonyhád kulturális életében
betöltött munkásságáért és
mind hazai, mind nemzetközi
szinteken elért zenei sikerei elismeréséül kapott Babits Mihálydíjat Elmauer József. Rajtuk kívül
még sokan kaptak különbözõ elismeréseket a Megyenap alkalmából

To l e r a n c i a n a p o k a t r e n d e z t e k
BONYHÁD Tolerancia napokat tartott nemrégiben
A Tolerancia napok második felvonása vasárnap
Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányza- zajlott a város piacterén. A kulturális programban felta. Szõtsné Szentes Rita, a Bonyháléptek roma hagyományõrzõ
di Közös Önkormányzati Hivatal
csoportok, Zombáról, Bátámunkatársa, az esemény egyik szerról, Decsrõl érkeztek zenévezõje elmondta, a Belügyminisztészek, néptáncosok. A Bonyrium egy pályázatán nyert az Önkorhádi Önkéntes Tûzoltó Egyemányzat hatszázezer forintot e rensület közremûködésével
dezvény megvalósítására. Ennek kehabparty is volt a gyerekekretében augusztus 19-én, csütörtönek. Ezen az eseményen adkön a Vörösmarty Mihály Mûvelõdéták át ünnepélyesen a tanulsi Központban megnyílt egy kiállítás
mányi ösztöndíjakat 35 diákRáczné Kalányos Gyöngyi roma fesnak a Bonyhádi romák tanutõmûvész képeibõl, illetve volt egy
lását elõsegítõ ösztöndíj
kerekasztal beszélgetés „Romák
program keretében. Nagy
múltja és jelene” címmel, amelyen
kondérban finom pörkölt kérészt vettek többek között a környeszült, amelybõl mindenkit
zõ települések roma önkormányzati
vendégül láttak. Végül az esvezetõi, képviselõi, megyei és orszáte tíz órai zárásig a Pesti Fiúk
gos roma képviselõk, illetve a város
nevû formáció mulatós zenéképviseletében Filóné Ferencz Ibovel szórakoztatta az egybelya polgármester is.
Ráczné Kalányos Gyöngyi egy festménye gyûlteket
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Útburkolat-felújításokra
nyer t támogatást
Kisdorog önkormányzat a

Fotók: Hargitai Éva
Többek között a Dózsa György utca leromlott szakaszai
is megújulhatnak hamarosan pályázati forrásból

KISDOROG önkormányyzata,
sok más kistelepülés vezetéséhez hasonlóan, elsõsorban akkor tud fejlesztéseket vég
grehajtani, ha arra pályyázati forrást
nyyer. Éppen ezért igyekeznek
minél több lehetõség
ggel élni.
Tavaly sem volt ez másként. –
Több pályázatot is beadtunk, egy
járt sikerrel – tudatta Klein Mihály
polgármester. Mint mondta, az elnyert támogatásnak köszönhetõen járdaszakaszokat tudtak felújítani a fõutcán, valamint a faluban
Libegõnek nevezett, két utcát
összekötõ közben.
Hozzátette, idén is több beadvánnyal próbálkoztak. Néhány sikeres is volt. A Magyar Falu Program révén 40 millió forintot fordíthatnak három utca legrosszabb
útszakaszainak helyreállítására. A
közbeszerzés alatt álló beruházás
a Dózsa, az Ady és a Petõfi utcát
fogja érinteni. Ugyancsak sikerrel járt a Belügyminisztériumhoz
beadott útfelújítási pályázatuk. Mi-

vel annak idején olyan utcára adták be kérelmüket, amelyre a Magyar Falu Program keretében azóta támogatást nyertek, most
megpróbálják átkérni a 20 millió
forintos keret felhasználását a
Kossuth utcára, ahol szintén elkelne a beavatkozás.
Pályáztak új urnafal kialakítására is. A temetõben jelenleg használt urnafalban már csak egy szabad rekesz található, ezért vált
szükségessé a forrás igénylése.
Az elnyert összegbõl 80 helyes
falat tudnak kialakítani a ravatalozó önkormányzati tulajdonban levõ épületénél.
A falu vezetõje hangsúlyozta,
önerõbõl nem tudnak fejleszteni,
az önkormányzat bevételei csekélyek, és el is mennek az intézményeik, az óvoda, a konyha, az
orvosi rendelõ és a mûvelõdési
ház fenntartására.
A továbbiakban még szükség
lenne az eddig fel nem újított, leromlott állapotú utak helyreállítására, a járdák rendbetételére, va-

Pályázati támogatással újultak
meg járdaszakaszok a településen

lamint az árkok rendezésére.
Utóbbival kapcsolatban Klein Mihály elmondta, tavaly kitisztították
a települést átszelõ VölgységHidas patak medrét, de a csapadékvíz elvezetés megnyugtató
megoldásához az odavezetõ árkokat is rendbe kellene tenni.
Szintén problémát jelent a 40-50
éves vízvezeték-hálózat állapota.
Van olyan szakasza a rendszernek, ahol már igen gyakoriak a
csõtörések. Egy 200-300 méteres hosszon minél elõbb teljesen
ki kellene cserélni a vezetéket.
Mindezek megvalósításához pályázati forrásokat keresnek.

Az önkormányzat a bizonytalan
járványhelyzet miatt idén sem tervezte jelentõsebb rendezvények
megtartását. Klein Mihály közölte,
elmaradt a majális, az idõsek napját sem merik betervezni és a falukarácsony sorsa is kérdéses,
de annyi azért biztos, hogy a gyerekek idén sem maradnak csomag nélkül. Hozzátette, a falu vezetése inkább a civil szervezetek
támogatásán keresztül járult hozzá a közösségi élet programjaihoz, amelyekbõl idén is volt több,
példaként említhetõ a hobbikert
tulajdonosok szokásos lecsófesztiválja.

Az intézmények, középületek – köztük az óvoda, művelődési ház – fenntartása nagy feladat az önkormányzat számára
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Hasonlóan sikeres folyt atásban bíznak Tevelen
Augusztus 28-án ismét megmérettek Tevelen
a galuskák. A háromtagú, fõzésben jelentõs
szakmai tapasztalatokkal bíró zsûri ezúttal Héri
Lászlóné fõztjét ítélte a legjobbnak. A település korábbi polgármesterét követve a Teveli
Székely Kör érdemelte ki a második helyezést, míg a harmadik helyen Schmidtné
Cseke Mária végzett. Különdíjat érdemelt ki az
önkéntes tûzoltó egyesület terebúza daragaluskája, amely az ítészek méltatása szerint igazán megidézte a régi, hagyományos ízeket.
A Teveli Galuska Fesztivál azonban nem
csak a galuskáról szólt. Délelõtt ünnepi istentiszteleten megszentelték az újkenyeret, majd
megkoszorúzták a felmenõknek emléket állító táblákat a nemzetiségek képviselõi. Az eseményen Orbán Attila, a megyei önkormányzat
alelnöke is részt vett.
Azokat is ünnepelték, akik sokat tettek a településért. A Tevel díszpolgára címet Eppel Jánosnak ítélték oda posztumusz, kiemelkedõ
helytörténeti munkásságáért, míg a Tevelért kitüntetõ címet Szauer János volt iskolaigazgatónak ítélte az önkormányzat szintén posztumusz.
A délutáni kultúrmûsorcsokor minden eleme más-más vonatkozásban volt emlékezetes. A teveli óvodások elõadása különösen bájos volt, és természetesen a színpad elé vonzotta családokat. A Teveli Dalárda idõsebb korosztályt képviselõ tagjai az elmúlt idõszak nehézségei ellenére szép elõadással szórakoztatták a nagyérdemût. Zombáról a Férfikart és
a Bokréta Asszonykórust hívták meg a jeles
napra. A színvonalas mûsort adó együttesek
tagjai közül többen is kötõdnek valamilyen formában Tevelhez. Fellépett még a Teveli Német
Nemzetiségi Énekkar, a Teveli Székelykör, a
Teveli Fiatalok Egyesülete tánccsoportja, valamint a Csurgó Zenekar is félórás mûsorral szórakoztatta a kicsiket és nagyobbakat. A nap
sztárvendége Páli Petra énekesnõ volt, aki
szintén felmenõi révén kapcsolódik a településhez, nagyszülei éltek Tevelen.
Este a Cocktail Band húzta a talpalávalót,
csaknem hajnali kettõig tartott a bál.
– Családias hangulatú rendezvényt szerettünk volna, és úgy is sikerült, nyugalomban,
békességben zajlottak a programok, és még
az idõjárás is kegyes volt hozzánk, csak délután eredt el az esõ – mondta Fazekas Attila
polgármester.
Volt is mit ünnepelni, hiszen jelentõs fejlesztések zajlanak a településen. A legnagyobb
beruházást a falu központi árkának helyreállítása jelenti. Erre európai uniós forrásból 378
millió forintot fordíthat a község 100 százalékos támogatottsággal. A vízelvezetõt a
Hõgyészi utcától egészen a Mucsi-Hidas pa-

A Galsuka Fesztivál keretében, az ünnepi istentiszteletet követően felszelték a megszentelt kenyeret

A rendezvénytéren főző társaság révén nagyon
finom illatok lengték be a környéket

A jelenleg zajló legnagyobb beruházás és munka
a település központ árkának rendbetétele

takig rendbe teszik, a szakasz egyharmad részén csak kikotorják a medret, a fennmaradó
kétharmad részen pedig gabion kõvel is burkolják.
Kerékpárút kialakítására a Magyar Falu
Program keretében nyertek 50 millió forint támogatást. Az összegbõl több utcában tudtak
burkolatjavítást, padkarendezést megvalósítani, táblákkal, figyelmeztetõ jelzésekkel jelölték ki a kerékpárosok által használandó nyomvonalat.

A Belügyminisztérium 30 millióforintos támogatásával tavaly megújulhatott az önkormányzat épületének tetõszerkezete és
héjazata is, ezzel vált teljessé az épület rekonstrukciója. A megvalósítást különösen indokolttá tette, hogy a tetõ beázott, ezzel fenyegetve a korábbi felújítási munkák állagának
megóvhatóságát. A beruházás napelemek elhelyezését is magában foglalta.
Hasonlóképpen belügyminisztériumi támogatásból és öt százalékos önerõvel újulhat
meg az óvoda tetõszerkezete, amelyre szintén napelemeket helyeznek el, valamint az ablakokat is redõnyökkel látják el.
A Magyar Falu Program keretében ötmillió
forintot nyertek járdafelújításra, melybõl a fõutca legrosszabb szakaszain újulhat megy a
gyalogosút.
Fazekas Attila hangsúlyozta, remélik, hogy
az önkormányzati ciklus további részében is
sikerül fejlesztések tekintetében a megkezdett úton tovább haladni. Jelenleg bölcsõde kialakítását célzó beadványon dolgoznak és pályázatot szeretnének beadni a Kovácsi településrész földesútjának burkolására is. Mint elmondta, az egykor önálló kis falu emlékét ma
már csak néhány ház jelzi és a templom romjai szolgálnak mementóul. Utóbbit is szeretnék
kiszabadítani a gyomok közül, és méltó emlékhellyé alakítani még meglévõ harangja és keresztje felhasználásával.
Ugyanakkor Tevel római katolikus templomának tetejének helyreállítása is szerepel az
önkormányzat nem túl távlati tervei között. A
munkákhoz szükséges összeg egy része már
rendelkezésre áll, de még legalább ennyit kell
hozzátenni a megvalósítás érdekében.
Rendezvények tekintetében Tevelen is óvatosan terveznek az év hátralevõ részére, de
szeretnének néhány programot megvalósítani, tekintve, hogy a lakosság részérõl nagy igény
mutatkozik az összejöveteli lehetõségekre.
– Ha minden jól megy, és a járványhelyzet
engedi, év végén tartanánk egy közös disznóvágást és -tort, amellyel a helyi nemzetiségek
hagyományait elevenítenénk fel, majd este
bállal zárnánk a programot – tudatta a polgármester. Hozzátette, emellett a falu karácsonyi
rendezvényét is szeretnék megtartani.

A településen élő népcsoportok felmenőinek
emléke előtt is lerótták tiszteletüket

Fotók: Hargitai Éva

pülésen, hiTEVEL Van minek örülni a tele-p
szen jelentõs fejlesztések zajlanak, újabbak meg
gvalósulásában bíznak, és a Galuska Fesztivál is jól sikerült.
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gZÁVOD A gépjármûadó meg
vonása nehéz helyyzetbe hozta
az önkormányyzatot, meg
gtorpant a fejlõdés korábbi üteme.
A likviditási problémák meg
goldása érdekében rendkívüli támog
gatási kérelmet adtak be.
– Az idei év nem sikertörténet, de
lehetett számítani rá, hogy nem
lesz az – közölte László Attila,
Závod polgármestere. Mint elmondta, a település vezetését
2020 márciusában hidegzuhanyként érte a gépjármûadó-bevételek megvonása, mivel erre – az
éves szinten közel 6 millió forintot
kitevõ forrásra – alapozták azokat a fejlesztéseket, amelyek önköltséget igényeltek. Pozitívum,
hogy a megkezdett beruházásokat be tudták fejezni, de a következmények megmutatkoztak az
idei évben.
A helyzetnek megfelelõen a tavalyi pályázatok tervezésénél is
csak a ténylegesen fontos, elengedhetetlen célok elérését tûzték
ki maguk elé – hangsúlyozta a település vezetõje. Három területre
koncentráltak.
Harmadik alkalommal adták be
támogatási igényüket a Magyar
Falu Program keretében a civil
ház felújítására. A 25 milliós költségvetésû fejlesztésre ez alkalommal sem nyertek támogatást,
pedig nagy szükség lenne rá, mivel erõs a közösségi élet a faluban, az épületet sokan és rendszeresen használják.
Szintén a közösségi élethez
kapcsolódóan pályáztak kulturális
foglalkoztatott alkalmazására, de
ez a beadványuk sem járt sikerrel,
ahogyan a gépbeszerzéses pályázatuk sem.
Részben jártak eredménnyel a
polgármesteri hivatal homlokzatfelújítását célzó kérelmükkel. Az
épület korábban TOP-os forrásból esett át jelentõs korszerûsítésen, ám az a támogatás nem terjedt ki az utcafronti homlokzat és
a kerítés helyreállítására. A mostani, Magyar Falu Program keretében homlokzatrekonstrukcióra
beadott pályázatot részben ítélték
alkalmasnak támogatásra a döntéshozók. Az érintett épület többfunkciós, nem csak az önkormányzati hivatalnak, hanem az orvosi rendelõnek is helyet ad. Mivel utóbbira nem terjedt ki a pályázati kiírás, ezért az igényelt 12 millió helyett csak 7 millió forint támogatáshoz jutott az önkormányzat, amibõl viszont nem tudják

Nehéz helyzetben van az önkormányzat

Fotók: Hargitai Éva

Csak részben járt sikerrel az önkormányzatnak is helyet
adó épület homlokzat-felújítására beadott pályázat

megvalósítani a beruházást. Jelen helyzetben önerõbõl sem tudja kiegészíteni a település a keretet.
Mint azt László Attila elmondta,
olyan nehéz helyzetben van az
önkormányzat, hogy rendkívüli támogatási kérelmet kellett beadniuk a Belügyminisztériumhoz. Kétmillió forintot igényeltek, gyakorlatilag a mûködési költségek égetõvé vált számláinak fedezésére,
ám csak egymillió forintot kaptak.
Hozzátette, bízva a döntéshozók
belátásában és segítségében, újra beadják a kérelmet.
Idén már a pályázatok elõkészítési költségeinek elõteremtése is
gondot jelentett. Most készül egy

beadvány a települést Mucsival
összekötõ út felújítására 300 millió forintos költségvetéssel. Az
érintett burkolat nagyon rossz állapotban van, megoldatlan a vízelvezetése, és ha nem tesznek
semmit, félõ, hogy Mucsi zsáktelepülés lesz.

A német nemzetiségi önkormányzat
révén több kereszt is megújulhat

A népi építészeti program keretében sok ház újulhatott meg

Folytatódik a népi építészeti program megvalósítása
László Attila elmondta, lakossági szempontból fontos, hogy
Závodon harmadik éve zajlik a népi építészeti program megvalósítása. A kezdeményezés keretében magánszemélyek pályázhatnak a
tulajdonukban levõ védett épület felújítására, akár 80 százalékos
támogatottságot elérve. Természetesen amennyiben az épületet eredeti állapotának megfelelõen állítják helyre. Az önkormányzat azzal tudja segíteni a lakosokat, hogy az építési szabályzat módosításával egyre több épületet vesznek védett státuszba. Jelenleg a településen található 120 ingatlanból 81 tartozik ebbe a kategóriába.

A faluvezetõ hozzátette, a továbbiakban nagy szükség lenne a
belterületi vízrendezésre, várják
az ilyen irányú pályázati lehetõségek megjelenését is, de azokon
csak 100 százalékos támogatottság esetén tudnak részt venni.
Bár egyelõre borús a jövõ képe, bíznak benne, hogy a financiális helyzetet sikerül rendezni állami segítséggel. László Attila
hangsúlyozta, iparûzési adót
semmiképpen nem akarnak bevezetni, lévén, hogy a helyi vállalkozók is a fennmaradásért küzdenek, a kommunális adóból befolyó bevétel pedig teljes egészében elmegy a középületek és az
óvoda fenntartására, amelynek
gyermeklétszáma sajnos csökkenõben van, s ez az állami normatíva támogatás csökkenését is
eredményezi.
– Ugyanakkor örömteli, hogy
az elmúlt idõszakban a német
nemzetiségi önkormányzat és a
Váradi Antal Értékmentõ Egyesület is sikeres volt pályázataival, így
segítségükkel mégiscsak gyarapodhatott a település – emelte ki
a polgármester. Elõbbi a községben található keresztek közül
több felújítására nyert támogatást,
valamint tavalyi forrásmaradványából egy kis konyhát rendezett be
a civil házban. Utóbbi pedig több
beadvánnyal is sikerrel járt. Közterület-karbantartáshoz kisgépek,
kéziszerszámok beszerzésére
nyertek forrást, az eszközöket
már át is adták az önkormányzatnak. Rendezvényszervezésre, továbbá hang- és fénytechnikai eszközök beszerzésére beadott kérelmük is pozitív elbírálásban részesült, ennek köszönhetõen
tarthatta meg a település idén
szeptember 11-én a Forgófesztivált. A falu vezetõje hozzátette, a
lakossági igényeknek megfelelõen a késõbbiekre is terveznek
programokat, amennyiben a járványhelyzet engedi, lesz adventi
rendezvény, közösségi disznóvágás, valamint tavaszköszöntõ is.
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HIRDETÉS

A szelektív hulladékgyûjtésrõl
A termelés, és az életszínvonal növekedésével egyre pazarlóbbá válik a fogyasztás, hatalmas mennyiségû csomagolóanyag kerül felhasználásra, így egyre több hulladék terheli a
környezetet, súlyos károkat okozva.
Ugyanakkor ezzel párhuzamosan egyes ágazatokban már alapanyaghiány jelentkezik.

Amikor azonban egy hulladékként kezelt
anyagnak megvalósul a további hasznosítása
az már nem tekinthetõ szemétnek, hanem
másodnyersanyag válik belõle, ezáltal a természeti erõforrásokkal is takarékoskodhatunk. Ezért is van óriási szerepe a szelektív hulladékgyûjtésnek, ami a hulladékok anyagfajta
szerinti elkülönített gyûjtését jelenti.

Mit gyûjtsünk szelektíven? Ebben segít a következõ táblázat:
Anyagfajta Szelektíven gyûjthetõ

Nem gyûjthetõ szelektíven

Papír

Újságpapír
Szórólapok
Kartondoboz, hullámpapír
Irodai papír
Tiszta csomagolópapírok
Nátronzsák

Ételmaradékkal szennyezett papír
Indigós papír (de az önátírós papír
megfelelõ!)
Használt egészségügyi papírok,
pelenka

Mûanyag

PET palack (ásványvizes, üdítõs,
ecetes, stb.) Kilapítva!
Italoskarton (gyümölcslés és tejesdoboz)
Mûanyag poharak
Tejfölös és joghurtos doboz (kimosva!),
Margarinos doboz (kimosva!)
Mosogatószeres, mosószeres flakon
PP és HDPE jelzésû kozmetikai szeres,
mosószeres flakonok
Mûanyag rekesz
Mûanyag kupakok
Mûanyag zacskók, fóliák

Motorolajos kanna,
Ételmaradékkal, vegyszerrel
szennyezett mûanyag dobozok,
flakonok
Étolajos flakonok
Kazetta, CD-lemez
Fogkefe
Hungarocell

Üveg

Befõttesüvegek (kupak nélkül!)
Boros és sörösüvegek
Szörpösüvegek
Különbözõ üvegpalackok
Bébiételes üvegek

Ablaküveg, Tükör
Hõálló üvegtál
Villanykörte, neoncsõ, TV képcsõ
Szemüveg, Nagyító
Orvosságos üvegek
Porcelán és kerámia

Fém

Fém italdoboz (Alu, FE)
Egyéb kimosott fém konzervdoboz
Fém zárókupakok
Fémhulladékok

Festékes és olajos dobozok
Ételmaradékkal szennyezett
konzervdobozok

Ez a gyakorlatban úgy valósulhat meg, hogy
a megvásárolt élelmiszerek és fogyasztási cikkek csomagolóanyagát - a papír, mûanyag,
üveg, fém és italos kartondoboz csomagolást - az anyaguk alapján elkülönített szelektív
hulladékgyûjtõ szigetek megfelelõ edényeibe
dobjuk. A csomagolóanyagok szennyezettsége ellehetetleníti az újrahasznosítást, ezért
csak tiszta, vagy tisztára mosott hulladék kerülhet a szelektív gyûjtõedényekbe.
Ma már sok településen megoldott a házhoz
menõ rendszerû szelektív hulladékgyûjtés is,
ami a lakosság számára a legkényelmesebb.
Ez azt jelenti, hogy a családiház, társasház
szelektív edényeiben történik a gyûjtés, amit
meghatározott napokon ürít a közszolgáltató.
Vannak olyan szelektíven gyûjthetõ hulladékok, amelyeket a gyûjtõedénybe nem dobhatunk, a hulladékudvarokban viszont leadhatunk. Ilyenek pl. a hungarocell, neoncsõ, különbözõ izzók, kábelek, használt sütõolaj,
elem, a feleslegessé váló elektromos tárgyak,
eszközök, lomok, valamint személygépjármû
gumiabroncsok és a lakóingatlanoknál képzõdõ veszélyes hulladékok (fáradt olaj, festék, oldószer, növényvédõszer maradék, gyógyszerek stb.) Természetesen a hulladékudvarok a
szelektíven gyûjtött papír, mûanyag, üveg, átvételére is szolgálnak, és a zöldhulladék is elhelyezhetõ itt.
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BEKÜLDÉS

BEMUTATJUK

A rejtvény megfejtését 2021. november 12-ig, levelezõlapon kérjük postára adni.Levélcím: Völgységi Önkormányzatok Társulása 7151 Bonyhád Pf. 56. Kérjük, ne
felejtsék megadni telefonos elérhetõségüket is!

VÁLLALKOZÁSÁT

Legutóbbi rejtvénypályázatunk nyertese, Bakonyi Ilona (balra),
mellette Barcza Rita, aki a szerencsés megfejtőnek egy energiakezelésre szóló ajándákutalványt ajánlott fel

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.

Barcza Rita spirituális
segítõként támogatja a
hozzá fordulókat testi és
lelki problémáik megoldásában Bonyhádon.
Honlapján minden fontos információ megtalálható a tevékenységérõl.
Néhány kiragadott gondolat innen:
Hihetjük ideig-óráig,
hogy meg tudjuk változtatni a körülöttünk lévõ világot, s majd ennek hatására magunk is megleljük saját testi, lelki, szellemi békénket, ahogy ez
visszahat majd ránk..., ám ez éppen fordítva érhetõ el. A változást, változtatást önmagunkban és
önmagunkon kell elkezdenünk saját minõségünket emelve mindhárom síkon ahhoz, hogy saját
lényünk nyugalmát, szeretetét és fényét kifelé
sugározva a külvilág is ezt tükrözze vissza ránk.
Így vagyunk csak igazán képesek megváltoztatni körülményeinket, külvilágunkat azáltal, hogy
belsõnket tesszük rendbe.
– Spirituális terapeutaként, segítõként többszintû támogatást tudok nyújtani a hozzám fordulók
számára – mondja Rita. – Ha valaki úgy érzi, hogy
segítségre van szüksége egészsége helyreállításában, ha készen áll arra, hogy idõt és energiát
szánjon önmaga rendbetételére (mely persze kihat szeretteire, barátaira, környezetére is) és elinduljon a felemelkedés útján, az alábbi lehetõségekkel tudom ezen az úton támogatni:
Test-lélek-szellem szintû energetikai segítség,
egészségügyi problémák kezelése,
immunrendszer erõsítése,
energiahiányos, kimerült, feszült állapotok
megszüntetése,
testi, lelki kimerültség kezelése,
szorongásos állapot, pánikbetegség okainak
oldása, egyensúlyhoz való visszavezetés,
(sport)sérülések, húzódások, zúzódások,
ficamok, becsípõdések, gyulladások regenerációs idejének jelentõs csökkentése,
lelki okok, blokkok oldása...,
Lélekfényezõ beszélgetések, melyen az általam
kínált lehetõségekrõl tudhat meg többet és teheti fel kérdéseit kötetlen, személyes – egyedi esetben online – beszélgetés keretében.
Bõvebb tájékoztatást a www.lelekfenyezo.hu
weboldalon találhat az érdeklõdõ.

Munka
közben

