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Szerencsére az időjárás kedvezett a szabadtéri programnak, így habpartinak is örülhettek a gyerekek

BONYHÁD-MAJOS Szikrázó napsütés és meganynyi program várta a családokat szombaton a majosi
focipályán lezajlott városi gyermeknapon. Kora délutántól estig játékos – és a kicsik nagy örömére
édességjutalomban bõvelkedõ – vetélkedõk, elfoglaltságok közül válogathattak a résztvevõk. Az önkormányzat és a támogatók jóvoltából csocsó, arcfestés, csillámtetoválás, henna, buborékshow, habparti, népi fajátékok, mászófal, légvár, kézmûves foglalkozások – és még számtalan programelem színesí-

tette a gyerekek napját. Nem beszélve az Alma
Együttes koncertjérõl, ami közvetlenül a „cukorágyút” követõen startolt.
A tûzoltóautó tetejérõl indított „ágyú” több kilogramm cukorkát repített a levegõbe, óriási üdvrivalgást és sikert eredményezve. Az elfogyasztott szénhidrát kellõ erõt biztosított az ifjaknak és a szüleiknek, hogy végigtáncolják és tapsolják az Alma Együttes remek koncertjét.
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Cukor ágyú szór t a az édess éget a tűzoltóautór ól
Felhõtlen napot, remek programokkal tarkított rendezvényt kaptak a gyerekek
Folytatás az 1. oldalról
BONYHÁD-MAJOS Sokan és
sokat dolgoztak azért, hogy idén
is kiváltsa a résztvevõk elismerését a rendezvény. Filóné Ferencz
Ibolya polgármester mellett Sárkány Szabolcs, a majosi településrész önkormányzati képviselõje, valamint Sántha Áron és lelkes
csapata vállalt szerepet a szervezésben és a lebonyolításban.
– Az önkormányzat biztosította
anyagi forrás mellett idén is sokan támogatták a rendezvényt,
ezúton is köszönjük mindazok segítségét, akik segítettek a jó cél
érdekében! – összegezte Sárkány Szabolcs, aki a szép számú
közönség láttán és a nap során
érkezett visszajelzéseket alapul
véve sikeresnek értékelte a városi gyermeknapot.
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Határokkal elválasztva, de lélekben együtt
A nemzeti összetartozás érzése is erõt ad a mindennapokhoz
aorsszág számoss telepüBONYHÁD Azz anya
léssérõl és a határon túlról is érkezztek vendégek a Felvidéki Magya
arok Találkozzójjára
a Bonyhádra
a, amelyett a hagyományoka
at
követtve pünkössd héttfõn tarttotttak meg.
– Alsószelit sem kerülte el a lakosságcsere és
a kitelepítés: 255 családnak kellett elhagynia
az otthonát, 27 községbe szóratva szét. A legtöbben Kisvejkére, Zombára, Tótkomlósra,
Tevelre és Závodra kerültek – idézte fel beszédében pünkösd hétfõn Bonyhádon Kovács
Lajos. Alsó-szeli polgármestere a Felvidéki
Magyarok Találkozóján hozzátette, „sajnos
már egyre kevesebb ember emlékszik az akkor történtekre”.
– Azóta sokat változott a világ, de a kihívások állandósultak. Legutóbb a világjárvány,
majd a szomszéd országban zajló háború
eredményezett megpróbáltatást. S ha ez nem
lenne elég, sajnos itt van nekünk még a szlovák kormány sehova sem vezetõ irányítási és
gazdálkodási módszere is – emelte ki Kovács
Lajos, aki arról is szólt, hogy a mindennapok
megpróbáltatásaink leküzdésében erõst támaszt nyújt a felvidéki magyarságnak az anyaország.
– Hálásak vagyunk a magyar kormánynak,
valamint a nemzetpolitikai államtitkárságnak
azért a segítségért, amivel fejlesztéseket és
beruházásokat valósíthatunk meg a helyi közösségeket támogatva – hangsúlyozta a településvezetõ.
A völgységi város rendezvényterén koszorúzással, tárogatójátékkal, szavalattal és énekkel egybekötött megemlékezésen Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelõs államtitkára, a térség országgyûlési képviselõje is szólt a hallgatósághoz.
– A magyar Országgyûlés 2012. december
4-én fogadta el, hogy április 12-e a Felvidékrõl kitelepített magyarok emléknapja legyen. Itt
Bonyhádon korábban, 1998 óta hagyomány,
hogy pünkösd hétfõjén tartjuk a megemlékezést, amely idén egy hétvégén van a nemzeti
összetartozás napjával – fogalmazott az államtitkár, aki ezt követõen megnyitotta a Ma-

Potápi Árpád János is beszédet
mondott a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapján

gyar szemmel címû kültéri fotókiállítást. Elmondta, hogy a Magyar szemmel címû tárlat
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2021-ben meghirdetett pályázatának
101 gyõztes alkotásából ad válogatást. Nem
véletlen, hogy a kiállításra éppen 101 képet választottak ki. Ez azt jelképezi, hogy a trianoni
békediktátum óta eltelt 101 évet a magyarság
határokkal elválasztva, de lélekben mégis
együtt töltötte.

A fotópályázatot tavaly, a nemzeti újrakezdés
éve jegyében azzal a céllal hirdették meg,
hogy új formában kapcsolják össze a világ különbözõ pontjain élõ magyarokat, erõsítve a
köztük lévõ kapcsolatot. Az érdeklõdés minden képzeletüket felülmúlta, hiszen több mint
tízezer fotó érkezett. Ezekbõl választották ki a
legjobb 101-et, amelybõl 48 érkezett Bonyhádra, ezek láthatóak augusztus végéig a város rendezvényterén.

Bonyhád példaként szolgál a népcsoportok együttélésére
– Különösen kedves számomra, hogy a mai napon itt lehetek, hiszen ahogy már a korábbi
találkozásainkon is megoszthattam önökkel, magam is felvidéki leszármazott vagyok,
ugyanis anyai nagymamám Nyitrán látta meg a napvilágot. A Jóisten különös útjai
folytán német ajkú és Bukovinai székely nagyszüleim is ezen a vidéken telepedtek le –
fogalmazott köszöntõjében a program folytatásaként a mûvelõdési központban Szabó
Tibor. Bonyhád alpolgármestere a vendégcsoportok fellépését megelõzõen kifejtette,
városuk csodálatos példát nyújt arra, hogy a történelem traumáira milyen választ adhat
egy település közössége, amikor is megmutatja, hogy a különbözõ nemzetiségû lakosság
miként tud békésen együtt élni. És nem csak együtt élni, hanem együtt felépíteni egy
élhetõ, prosperáló kis várost, amely büszke hagyományaira, kultúrájára, és fontos
hangsúlyt helyez a Bonyhádról elszármazottakkal való kulturális kapcsolattartásra. Végül
köszönetet mondott a találkozót szervezõ helyi felvidéki egyesületnek szerepvállalásáért.

Megkezdte a szezont a Bonyhádi Termálfürdő
A helyi lakosok kedvezõbb áron tudnak belépõjegyet vásárolni

BONYHÁD Június 11-én, szombaton elindult az idei
nyári szezon a Bonyhádi Termálfürdõben.
– Felkészültünk a startra – összegezte a nyitás
elõtt tartott sajtótájékoztatón dr. Farkas Attila. A fürdõt üzemeltetõ BONYCOM Nkft. ügyvezetõje úgy
fogalmazott, az elmúlt öt évben nem emelték a belépõjegyek árát, ezt idén már nem tudták tartani.
Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzat döntése értelmében a bonyhádi lakosok továbbra is kedvezõ feltételekkel látogathatják a stran-

dot: belépéskor a lakcímkártya felmutatásával érvényesíthetik mindezt. Továbbá a kitûnõ bizonyítványnyal rendelkezõ bonyhádi diákok idén is ajándékba
kapják az egész szezonra szóló belépõjüket az önkormányzattól.
A fürdõ a megszokott nyitvatartási idõ mellett, reggel 9 és este 8 között várja a vendégeket, a tervek
szerint augusztus 28-ig. Dr. Farkas Attila hozzátette, keddtõl péntekig reggel 6 és 8 óra között úszásDr. Farkas Attila
ra is van lehetõség.
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Újabb fejlesztés
nyomán emelkedik
a kórházi ellátás
színvonala
BONYHÁD Kiemelkedõ volt az a
többletteljesítmény, amit az intézmény munkatársai a koronavírusjárvány idején nyújtottak, köszönettel tartozunk valamennyiüknek
– mondta dr. Égi Csaba. A város
alpolgármestere mindezt a Bonyhádi Kórház és Rendelõintézet
mûködésérõl szóló beszámoló
kapcsán jegyezte meg, a város
képviselõ-testületi ülésén. Az elõterjesztést dr. Barcza Zsolt szóban is kiegészítette.
– 2021. január 1-tõl új, megyei
szintû ellátásszervezés lépett életbe, és ebben irányító szerepe lett
a Tolna Megyei Balassa János
Kórháznak. A három Tolna megyei kórház (Szekszárd, Dombóvár, Bonyhád) vezetõje 2021 februárjában hosszú távú megyei fejlesztési tervet nyújtott be a fenntartónak. A terv részeként a Bonyhádi Kórház és Rendelõintézet
Egynapos Sebészetének mûködése véglegesen megszûnik, a
kapacitás a szekszárdi megyei
kórházba kerül, és intézményünk
további – megyei kórházból átadott – krónikus belgyógyászati
ágyakkal kiegészítve megyei krónikus fekvõbeteg szakellátási
centrummá válik, amennyiben ennek költségeit a fenntartó – pályázat útján – biztosítja – fejtette ki az
egészségügyi intézmény fõigazgató-fõorvosa.
Dr. Barcza Zsolt arról is beszámolt részletes tájékoztatójában,
hogy az intézmény 2012 óta jelentõs projekteket valósított meg,
amelyek lehetõvé tették a kórház
mûködtetését, fejlesztését. A képviselõ-testületi ülésen is egy újabb
sikeres pályázatot említett.
– Tavaly decemberben értesített a minisztérium, hogy a járóbeteg-szolgáltatások fejlesztése
felhívásra még 2017-ben benyújtott, akkor tartalékállományba helyezett pályázatunkat több mint
292 millió forint összeggel támogatásra érdemesnek ítélték. A támogatási szerzõdést aláírták, a
projekt megvalósítása március 1tõl már el is indult. Ezzel ismét jelentõsen emeljük a járóbetegszakellátásaink mûszerezettségiinfrastrukturális színvonalát – világított rá a fõigazgató.

J á t s z ó t é r r e l g a z d a g o d ot t M a j o s
BONYHÁD–MAJOS – Nagyon
örülünk az új játszótérnek, hálásak
vagyunk érte, köszönjük szépen!
– adott hangot véleményének egy
majosi anyuka csütörtökön délután közvetlenül azután, hogy
Filóné Ferencz Ibolya polgármester és Sárkány Szabolcs, a körzet
önkormányzati képviselõje átadta
a családoknak az új létesítményt. A
város polgármesterének kezdeményezésére különített el forrást a
képviselõ-testület erre a célra.
– A majosi városrész lakosai,
családjai jogos igényt fogalmaztak meg akkor, amikor kérvényezték az új, modern játszótér
kialakítását. Mi örömmel tettünk

eleget a kérésnek, különösen
annak tükrében, hogy ennek a
létesítménynek is szemlátomást
akkora sikere van, mint amikor
Bonyhádon a családi pihenõparkot avathattuk fel közösen –
emelte ki köszöntõjében Filóné
Ferencz Ibolya. Majd hozzátette,
fontos szempont volt, hogy még
a gyermeknap elõtt elkészüljön a
játszótér, ami meg is valósult,
ahogy a rendezvény is nagy sikerrel lezajlott június 4-én a
majosi futballpályán.
A kivitelezésért köszönetet
mondott a város közüzemi cégének, a BONYCOM Nkft. munkatársainak is.

A polgármester arról is tájékoztatta a jelenlévõket, hogy megközelíti a 28 millió forintot a teljes beruházás, amit az önkormányzat önerõbõl finanszírozott, köszönhetõen a település jó gazdálkodásának.
Sárkány Szabolcs is a köszönet hangján szólt. A körzet képviselõje azt mondta, régi vágyuk vált
valóra a most átadott fejlesztéssel.
Reményét fejezte ki, hogy még
hosszú ideig lesz újszerû a játszótér, mindenki vigyáz majd rá. Arról
biztosította a családokat, hogy a
jövõben is igyekszik mindent megtenni – természetesen a város vezetésével karöltve –, hogy tovább
épüljön, szépüljön Majos.

A használt kisbusz Magy ar lapádiba gur ult
BÁTAAPÁTI Új kisbusszal gyarapodott Bátaapáti – és ezzel együtt
a Magyarlapádi Szórványkollégium is. Ugyanis a völgységiek eddig használt, jó állapotban lévõ
Mercedes Vito típusú jármûve az
erdélyi településen mûködõ, magyar gyermekek taníttatását fel-

vállaló intézményhez gurult tovább. Az átadás-átvételre Bátaapátiban került sor, ahol Krachun
Szilárd, a házigazda település polgármestere és Sipos Ferenc, a
szórványkollégiumot mûködtetõ
Ethnika Kulturális Alapítvány elnöke látta el kézjegyével a doku-

Sipos Ferenc (balra), Potápi Árpád János és Krachun Szilárd a buszokkal

mentumokat. Az eseményen
Potápi Árpád János is részt vett.
A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelõs államtitkára, a térség országgyûlési képviselõje
úgy fogalmazott: mindkét esetben jó helyre került a kisbusz, hiszen Bátaapátiban a nemrégiben
létrehozott falugondnoki szolgálathoz kapcsolódó tevékenység
ellátásához nyújt segítséget.
Magyarlapádon pedig a kollégiumba járó gyermekek szállítását
könnyíti meg.
Az államtitkár emlékeztetett, a
Magyar Falu Program (MFP) egyik
közkedvelt pályázati eleme a kisbuszok beszerzése. Potápi Árpád
János elmondta, hogy a választókerületében már 29 kisbuszt sikerült beszerezniük a településeknek a MFP jóvoltából.
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Ahol a gondoskodás szolgálat
Mit kell tudni a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóról?
Magyarországon jelenleg közel huszonháromezer gyermek nevelkedik gyermekvédelmi gondoskodásban. Ma már nem nagy létszámú intézetekbe, hanem kisebb, szeretetteljes közösségbe: nevelõszülõkhöz, vagy
lakásotthonokba kerülnek az után, hogy a
vér szerinti családjukból kiemelték õket. Róluk állami, civil vagy egyházi fenntartású szolgáltatók gondoskodnak. Közülük a legnagyobb, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató. A Szeged-Csanádi Egyházmegye
fenntartásában mûködõ, országos hatáskörû gyermekvédelmi intézmény az ország 13
megyéjében mintegy 7 ezer gyermekrõl
gondoskodik. Ezt a feladatot szolgálatnak tekintjük.

MI A FELADATUNK?
Számunkra a családját vesztett gyermek az
elsõ. A dolgunk az, hogy a neki legjobban
megfelelõ elhelyezést biztosítsuk, vagy nevelõszülõknél, vagy pedig lakásotthonban. Ne-

velõszülõnek lenni pótolhatatlanul hasznos
hivatás. Erre a nem könnyû, de nagyon szép
pályára olyan emberek alkalmasak, akik bármilyen sorsú, életkorú gyermek befogadására készek. A nevelõszülõnél élõ gyermek
esélyt kap, hogy újra megtapasztalhassa az
õt megilletõ, szeretetteljes törõdést. Ez az élmény meghatározó lehet számára egy olyan
idõszakban, amikor sajnálatos módon nélkülözni kénytelen a saját szüleit. Éppen ezért
szükséges, hogy minél többen váljanak nevelõszülõvé, mert általuk jóval több gyermek
ismerheti meg milyen érzés az, ha szeretõ
család veszi körül.
A feladatvállalásban a nevelõszülõk nincsenek egyedül. Munkájukat tanácsadók segítik. Ha szükséges további szakembereket:
pszichológust, gyógypedagógust, konduktort, logopédust biztosítunk. A gyerekek, szintén a szolgáltató által szervezett és támogatott módon - sportolhatnak, különórákra
járhatnak, rengeteg élményprogram várja
õket egész éven át, ahová nevelõszüleik is
velük tarthatnak.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG
NEVELŐSZÜLŐKRE?
A nevelõszülõi társadalom az idõsödés jeleit mutatja. Ha nincs elegendõ utánpótlás, tíz
év múlva komoly hiány lesz a családi férõhelyek számában, vagyis jóval kevesebb gyermeket lehet majd elhelyezni nevelõszülõi családoknál. Ez viszont a visszaintézményesülést
vonhatja maga után. Ezért is nagyon fontos a
családot pótló nevelõszülõk toborzása. A célunk az, hogy megfelelõ környezetet találjunk
minden családjából kiemelt gyermek számára, ahol szeretet és biztonság veszi õket körül.
Várjuk tehát mindazok jelentkezését, akik
képesek kitárni a szívüket és az otthonukat a
gyermekeink elõtt, és szeretnének segítséget, szeretõ családi hátteret adni nekik.
Errõl a hivatásról a www.szentagota.hu oldalon, a Nevelõszülõ szeretnék lenni! menüpontban, vagy a + 36 20 946 1005-ös telefonszámon lehet tájékozódni.
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Már lehet jelentkezni a Határ talanul! programra
Eddig több mint félmillió diák utaztatását tette lehetõvé
Június 10-tõl lehet jelentkezni a Határtalanul!
program idei nyílt pályázati felhívására – errõl
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelõs államtitkára tartott
sajtótájékoztatót.
A bonyhádi-dombóvári térség országgyûlési képviselõje kiemelte: a Határtalanul! mint az
egyik legfontosabb, a nemzeti összetartozás
érzését és élményét erõsítõ program már
több mint 500 ezer diák utazását tette lehetõvé.

Felidézte: 2011 június 4-én indultak el az elsõ buszok. Azóta a magyarországi egyetemisták 78 százaléka járt már határon túli magyarlakta területen, 62 százalékuknak pedig
van határon túli barátja vagy ismerõse.
Potápi Árpád János ismertette, 2022-ben
egy pályázati felhívást hirdetnek meg, a „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” címû
programot. A keretösszeg közel kétmilliárd
forint, de ha több forrásra van szükség, akkor
ezt tudják még növelni – tette hozzá.

Az egy pályázattal elnyerhetõ vissza nem
térítendõ támogatás összege: 500 ezertõl 5
millió forintig terjed. A támogatható kiadások
köre nem változott, így az az utazásra, étkezésre, az útlevél kiállítására, baleset- és felelõsségbiztosításra, személyi juttatásra, programhoz kapcsolódó költségekre, kisösszegû
ajándékokra fordítható.
A megvalósítási idõszak 2022. szeptember
1-tõl 2023. augusztus 31-ig tart, a jelentkezési határidõ július 15-e.

A 250 méter mélyen lévő tároló is megnyílt a látogatók előtt
RHK Kft. és a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás (TETT) is tartott gyermeknapot
BÁTAAPÁTI Nyílt Nap és Gyermeknap várta az érdeklõdõket Bátaapátiban, a
Nemzeti Radioaktív-hulladéktároló (NRHT) telephelyén. A létesítmény elõtti területen
színes forgatag hívogatta a szüleikkel együtt érkezõ ifjabb korosztályt, amelynek
tagjai számos program közül választhattak. Az RHK Kft. és a Társadalmi Ellenõrzõ
Tájékoztató Társulás (TETT) közös rendezvényén – elõzetes jelentkezés alapján –
a 18 éven felüli látogatók megtekinthették a 250 méteres mélységben kialakított
tárolókamrákat is.

Továbbra is lehet jelentkezni a COLONIA Alapítvány tanulmányi ösztöndíjpályázatára
Bonyhádi középiskolás diákok ösztöndíj pályázati kiírása a 2021/2022-es tanévre

A pályázat célja a tehetséges, aktív közösségi tevékenységet végzõ és
sport-, vagy tanulmányi versenyen, kulturális területen kiemelkedõ eredményt elért tanulók támogatása. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan
tanuló, aki az alábbi pályázati feltételek mindegyikének megfelel:
 Bonyhádi lakos (illetve Bonyhád közigazgatási területéhez tartozó település(rész)en él),
 Szakmunkásképzõ/szakképzõ iskolában, szakközépiskolában, gimnáziumban tanul,
 2021/2022-es tanévben a középiskola 9-12. évfolyamán végez,
 legalább 4,8-as tanulmányi átlagot teljesít a 2021/2022-es tanévben (magatartás, szorgalom érdemjegy nem számít bele),
 tanulmányi átlaga nem romlott az elõzõ évhez képest.
A pályázatokat Bonyhád Város Önkormányzatának portáján kell benyújtani.

A pályázati adatlap letölthetõ a www.bonyhad.hu oldalról, valamint papír alapon a városházán igényelhetõ.
A pályázathoz kötelezõen benyújtandó mellékletek:
 Év végi és 10-12.évfolyam esetében az elõzõ tanév végi bizonyítvány hiteles másolata,
 Hiteles iskolalátogatási igazolás
 1 oldalas bemutatkozó levél (közéleti tevékenység, sport, kulturális, tanulmányi versenyen elért eredmények bemutatása)
 személyes okmányok másolata (személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány)
A pályázat benyújtási ideje 2022. június 15.- június 30.
A sikeres pályázati elbírálás feltétele a hiánytalanul benyújtott pályázat.
A pályázattal kapcsolatos további információ: Lõrinczné Dávid Máriától kérhetõ +36302142149, lorinczne@bonyhad.hu
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Százötven éves a cikói iskola

Kisdiákok léptek fel a jubileumon tartott iskolai gálamûsoron
apott ünnepeltt
CIKÓ Szzülettéssna
a Cikói Percczel Mór Álttalánoss
Isskola
a. A gála
amûssoron a tanulók lépttek fel, és egykori diákok osztottták meg emlékeikett.
A polgármesster dísszpolgári kitünttettésst adottt át.
Százötven éve nyitotta meg kapuját Cikó községben az elemi iskola. Perczel Mór nevét felvéve
ma is mûködik, neveli és oktatja
tanulóit, méghozzá elismerésre
méltó módon, késõbbi ismert, jeles személyiségeket bocsátva ki
falai közül. Ezt a megállapítást igazolják azok a tanúságtételek, melyek a nemrégiben lezajlott jubileumi gálamûsoron hangzottak el
felnõttként sikeres életpályát bejárt egykori diákoktól.
A rendezvény a település mûvelõdési házában fogadta az érdeklõdõket, akik vastapssal nyugtázták: az iskolások, pedagógusaik
segítõ közremûködésével képesek olyan színvonalas és látványos mûsort adni, ami egyaránt
tartalmaz bécsi keringõt, német
táncot, szóló koreográfiát, verset
és hangszeres zenét.
A közönséget Hernerné Szõts
Hajnalka igazgató köszöntötte. A
7. osztályosok produkciója után
Molnár Józsefné, Cikó polgármestere emlékezett meg a 2019ben elhunyt Illés István volt iskolaigazgatóról, a község posztumusz díszpolgáráról, akinek tiszteletére a jubileum napján emlék-

A kitüntetést Molnár Józsefné (jobbra) adta át Illés Istvánnénak

táblát avattak az oktatási intézményben.
Illés István 1952-ben született
Cikón, ide járt általános iskolába
is. A Bonyhádi Petõfi Sándor

Önzetlen és összetartó emberek
Az ünnepségen Bíró Jánosné, Glöckner Jakab és
Zsalakóné dr. Studer Krisztina is felelevenítette egykori,
cikói általános iskolás emlékeit. Utóbbi vendég, aki a
Bonyhádi Járási Hivatal vezetõje, egyebek mellett ezt
mondta: – A sok élményen és emléken kívül olyan tudásra tettem szert, amire késõbb felsõbb iskolás éveim
során tudtam alapozni. Emellett olyan baráti kapcsolataim alakultak ki, akikre akkor is számíthatok, amikor a legnagyobb szükségem van rájuk. Ahogy a
könyvben (a jubileumi évkönyvben – a szerk.) is írtam,
köszönettel tartozom akkori tanáraimnak, hogy elindítottak a nagybetûs életbe! Úgy gondolom, hogy Cikó település az intézményeivel együtt az igazán szerethetõ
falvak közé tartozik. Kívánom, hogy mindannyian legyünk büszkék településünkre, a település és intézményei szépüléséért, fejlõdéséért, kultúrájáért, hagyományai megõrzéséért tenni akaró személyekre és arra,
hogy a községet önzetlen és összetartó emberek lakják.

Evangélikus Gimnáziumban érettségizett 1970-ben, majd 1978ban, a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán megszerezte a matematikatanári diplomáját. Az Egri Eszterházy

Károly Tanárképzõ Fõiskolán
1999-ben a számítástechnika-tanári diplomáját vehette át. A Cikói
Általános Iskola igazgatója 1994ben pályázattal lett, 2010-ig, nyugdíjazásáig látta el ezt a feladatot. –
Az iskola pedagógusai mindig jó
szívvel emlékeznek arra, hogy
mennyire szívén viselte az iskola
sorsát. Bármikor bizalommal fordulhattak hozzá, azonnal megoldást keresett a problémáikra –
hangsúlyozta a polgármester, aki a
díszpolgárságot igazoló kitüntetést
az özvegynek, Illés Istvánnénak
adta át. A másfél évszázados múltra a június 9-ig megtekinthetõ iskolatörténeti és fotópályázati kiállítás
és a 150 éves a mi iskolánk címû
jubileumi évkönyv is emlékeztet.
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Megújult a polgármesteri hivatal épülete
GRÁBÓC Sikeress pályázzatokna
ak kösszönhettõen megújjulha
atottt a polgármessteri hiva
atal
épülette, vala
amintt folya
ama
at ba
an van a könyvttár épülettének felújjíttássa Grábóccon, ezen
felül megépülhett a településst
Szzálkáva
al összeköttõ út is.

A polgármesteri hivatal
felújított épülete

ben nyert a település 220 millió forintot a Szálka-Grábóc összekötõ
út megépítésére. A megvalósításhoz szükség lesz önerõre is,
amelynek összegyûjtésén az önkormányzat jelenleg is dolgozik.
Vincze Kálmán arról is beszámolt, eredetileg úgy tervezték,
hogy idén adják be a szennyvíz-

Új tároló a falugondnoki
kisbusznak és a gépeknek

A könyvtárépület felújításának második fázisa zajlik

ütemezték a következõ évre.
Idén is több pályázatot adtak be
a Magyar Falu Program keretében, de mindegyik tartalék listára
került. Szeretnék újabb eszközökkel gyarapítani a játszóteret,

hálózat kiépítésére vonatkozó támogatási kérelmüket. A lakosság
90 százaléka jelezte, hogy igényelné a rákötést, elkészült minden szükséges terv és egyéb dokumentáció, a beadást viszont át-

A játszótér és a fitneszpark,
amelyet még fejleszteni szeretnének

Fotók: Hargitai Éva

Már tavaly beszámolhattunk arról,
hogy Grábóc önkormányzata sikerrel járt a Magyar Falu Program
keretében még 2020-ban beadott támogatási igényével, melylyel 30 millió forintot nyertek el az
önkormányzat épületének felújítására. A Támogató elfogadta módosítási kérelmüket is, így tavaly
elindulhatott a beruházás, amelynek keretében az eredetileg tervezett központi fûtés helyett a
költséghatékonyság érdekben
elektromos üzemû klímás rendszert építettek ki. E mellett sor került az épületrész külsõ felújítására, nyílászárócseréjére, a tetõt is
felújították, az udvar egy részét
térkõvel borították. A hivatal udvarán az önkormányzati kisbusz, valamint az eszközök tárolására
fémszerkezetû garázst, tárolót telepítettek. Mint azt Vincze Kálmán
polgármester elmondta, további
pályázati támogatásból szeretnék
majd megoldani az önkormányzati épület mûvelõdési háznak is
helyet adó hátsó részének helyreállítását.
A könyvtár épületének felújítása
is folytatódott. Az elsõ fázisban 24
millió forintos elnyert támogatásból az épületbelsõn végeztek felújítási munkákat, a második fázisban a külsõ rekonstrukcióval, térköves járda és parkoló kialakításával folytatódik a megvalósítás. Erre 27 millió forint támogatást nyert
az önkormányzat szintén a Magyar Falu Program keretében - tájékoztatott a falu vezetõje.
Ugyancsak a program kereté-

amelyet nem csak a helybeli családok vesznek igénybe, hanem
sokszor más településekrõl is ide
hozzák a gyerekeket. Felújítanának két leromlott állapotú útszakaszt. Kistraktort szeretnének beszerezni, amely révén sokkal
könnyebbé válhatna a zöldterületek karbantartása. Ez azért is fontos, mert jelenleg nincs közmunkása településnek. Egyelõre
azonban nem lehet tudni, hogy
mi lesz a beadványok sorsa.
Szeretnének pályázatot benyújtani a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében
a csapadékvíz-elvezetés megoldására. A településen problémát
jelent, hogy a jelentõsebb esõzések alkalmával nagy terhelésnek
kitett árokrendszer feltöltõdik,
egyre nehezebben tölti be funkcióját. Pályázati forrásból megoldanák az árkok tisztítását, betonelemekkel bélelését, valamint egy
vízgyûjtõt is kialakítanának.
Vincze Kálmán polgármester
elmondta, nagy gondot jelent a
pályázati és az önerõs munkák
megvalósításában is, hogy nagyon nehéz szakembert, különösen jó szakembereket találni a kivitelezésekhez, ez még a támogatott fejlesztések munkáinál is jelentõs nehézséget okoz.
Köszönhetõen a járvány enyhülésének és a korlátozások eltörlésének a közösségi élet is beindulhatott Grábócon. Idén már
tarthattak majálist, gyermeknapot, a nyáron lesz szerb ortodox
búcsú. A Grábócért Egyesülettel
és a helyi gyerekekkel idén is felkerekednek, ez alkalommal Budapest lesz az úti cél, ahol a tervek szerint megnézik a Tropicariumot. A késõbbi programok
akkor lesznek fixálhatóak, ha az
önkormányzat tud munkaerõt biztosítani a szervezési feladatok ellátására.
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Sok fejlesztést önerőből oldanak meg
KISMÁNYOK A falu vezzettéssének elssõdlegess céljja, hogy a
helybeliek számára
a minél jobb
felttéttelekett, rendezzettt környezettett, kika
apccsolódássi lehettõsségekett, elssõssorba
an közzössségi
rendezzvényekett bizztossíttsana
ak.

Fotók: Hargitai Éva

Ezt a célt szolgálták pályázati beadványaik is, de sajnos a Magyar
Falu Program keretében évek óta
nem jártak sikerrel. Ahogyan a korábbi két évben, úgy tavaly is többek között útfelújításra, a hivatal
épületének felújítására, eszközbeszerzésre adtak be támogatási kérelmeket, de azok ez alkalommal
sem részesültek pozitív elbírálásban. Bõte István polgármester elmondta, emiatt csalódott, fõleg
azért, mert a beadványok készítésébe fektetett munkát és pénzt
másra is fordíthatták volna.
Ennek ellenére beszámolhatnak pályázati sikerrõl. A Belügyminisztériumhoz beadott támogatási kérelmükkel elnyert 16 millió
forintból és a hozzátett 3 millió forintos önerõbõl megújulhatott a
Táncsics utca korábban kritikus
állapotban levõ szakasza.
A további fejlesztéseket önerõbõl valósították meg. A képviselõtestülettel úgy döntöttek, hogy a
korábban elkezdett Petõfi utcai
burkolatfelújítást befejezik, amit
szintén 3 millió forint saját forrásból valósítottak meg. Szintén saját finanszírozásban építettek egy
féltetõt az önkormányzat épületének udvarán a védelemre szoruló eszközök tárolására.
Tervezik, hogy a mûvelõdési
házban egy kis konyhát alakítanak ki, amivel az épület egyik hiányosságát orvosolnák. Folyamatosan épül és szépül a település
„rekreációs központja” is, a játszótér mellett található Tündérkert, ahol gyönyörû környezetben
fõzhetnek, pihenhetnek, találkozhatnak a felnõttek, a gyerekeket

Megújul
a templom
külseje

A helyi kisbolt az önkormányzat épületében

A Táncsics utca felújított szakasza

pedig számos játék várja. Legutóbb egy országos program keretében fákat telepítettek, és egy
majdani cserjelabirintus alapjait ültették el a területen.
Szintén elõrelépést jelent, hogy
újra van kisboltja Kismányoknak.
Nagy probléma volt, hogy közel
másfél évig nem mûködött a faluban vegyeskereskedés. Idén sikerült vállalkozót találni, aki elvállalta az üzemeltetést, így az önkormányzat épületében kialakított
üzletben a lakók már helyben
megoldhatják kisebb-nagyobb
bevásárlásaikat. A település vezetõje hangsúlyozta, már csak a
helybelieken múlik, hogy lesz-e
akkora kereslet, amely elegendõ
lesz a bolt fenntartásához.
A helyi lutheránus közösség és
a településkép szempontjából is
jelentõs beruházás indul idén, hiszen az evangélikus egyház pályázati támogatást nyert a templomuk felújítására. A római katolikus templom külsõ falai pedig már
szépülnek, mégpedig Illés Lász-

lónak köszönhetõen, aki felajánlásként kezdeményezte a renoválást. A vállalkozó hangsúlyozta,
köszönet illeti Illés Antal ács-állványozót, valamint Renczes Lászlót, a Primer-Color Kft. vezetõjét a
megvalósuláshoz nyújtott jelentõs
támogatásért.

Fontosak a rendezvények
Bõte István fontosnak tartja,
hogy a település szép, virágos,
rendezett legyen, és jó rendezvényeket biztosítsanak a helybelieknek, valamint a látogatóknak. A
rendezettségrõl, virágosításról
gondoskodnak, és rendezvényekben sincs hiány. Tavaly indította el az önkormányzat a Tündérkert vásárok sorát, amelyeket
idén is havi rendszerességgel tartanak meg. Az alkalmakon kézmûvesek, helyi és környékbeli
kistermelõk kínálhatják portékáikat, a résztvevõket kenyérlángos,
frissítõ és jó közösség várja.
A falu vezetõje beszámolt róla,
Fotó: Illés Antal

hogy április végén összekötötték
a vásárt a népviseletek napjához
kapcsolódó rendezvényükkel,
amelyet az önkormányzat épületének udvarán tartottak meg. Az
alkalomra több környezõ településrõl érkeztek vendégek, hogy
bemutassák népviseleteiket, néptáncaikat, a gasztronómiai hagyományokat pedig székely tejfölös
csirke, valamint sváb káposztás
hús és gõzgombóc készítésével
elevenítették fel.
A hõsök napja alkalmából a német nemzetiségi önkormányzat
szervezett megemlékezést. Az
önkormányzat június 11-re datálta családi napját. Többek között
körhintával, tûzoltó és rendõrautó bemutatóval készültek a napra,
de veterán- és versenyautókat is
megcsodálhattak a vendégek.
Természetesen a fõzés sem maradhatott ki a programsorból.
A nyár nem múlik el táborozás
nélkül. A Kismányoki Aprónépek
gyermektánccsoport nyári táborába a helybeli gyerekeken kívül
a környezõ településekrõl is érkeznek. Kézmûvességgel, tánccal, kirándulással, sok közösségi
játékkal, és vidám élményekkel
teli hétre készülhetnek.
Tavaly nagy sikert aratott a pécsi MárkusZínház bábelõadása,
így idén is meghívják a társulatot,
mégpedig július 24-ére. Októberben pedig idén is megrendezik a
Bukovinai Székelyek Országos
Szövetsége búcsúját.
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To v ább szépülhet a Művelődési Ház
aly elnyertt páMÓRÁGY A tava
lyázzati forrássokna
ak kösszönhetõen régótta fennálló problémáka
at orvossolha
at idén Mórágy önkormányzzata, ugya
anakkor sajátt forrássok felha
asználássáva
al is tessznek a településs fejjlõdésse érdekében.
– A tavalyi év sem volt könnyû, fõként a COVID-járvány és az ahhoz
kapcsolódó anyagi elvonások miatt az önkormányzat számára, de
stabil költségvetéssel zártunk,
úgy, hogy a reális célokat sikerült
megvalósítani – értékelte a 2021es esztendõt Glöckner Henrik,
Mórágy polgármestere.
Beszámolójából kiderült, örömre volt ok, hiszen két olyan területen is sikerült pályázati támogatást elnyerniük, amelyen már régóta próbálkoztak. Az egyik ilyen a
Mûvelõdési Ház felújítása. A célra korábban beadott több sikertelen beadvány után 2021-ben végre nyertes lett a nagyterem, valamint a vizesblokk felújítására benyújtott támogatási kérelmük. A
Magyar Falu Program keretében
25 millió forint támogatást nyertek
a projekt megvalósítására, amely
magában foglalja többek között a
nyílászárók cseréjét, a fûtéskorszerûsítést, a villamos hálózat felújítását, a falak burkolását is. Önerõbõl is tesznek azért, hogy a település szívében található épület
méltó helyszíne legyen a programjaiknak. Korábban az utcafronti homlokzatot állította helyre
az önkormányzat, nemrég pedig
kerítést építettek az udvar lezárására, valamint térkövezett parkolókat alakítottak ki. A munkát a belsõ homlokzatrész felújításával, valamint az udvar rendezésével, térkövezésével tervezik folytatni, már
pályázati forrásra támaszkodva.
Szintén többször adott már be
pályázatot a Petõfi utca burkolatának felújítására Mórágy önkormányzata. A legutóbbi Belügyminisztériumhoz címzett kérelmük
pozitív elbírálásban részesült, hamarosan elkezdõdhet az utca elsõ, jelenleg betonvápás szakaszának aszfaltozása, ami várhatóan a nyár közepére be is fejezõdik majd. Így az ott élõktõl már
csak egy kis türelmet kér a település vezetése. Erre a teljes utca
mintegy felét érintõ beruházásra
20 millió forintos hozzájárulást for-

A Szabadság utca felújított szakasza,
lent a Petőfi utca felújításra váró szakasza

Az egyház nyertes pályázata révén
újul meg a református templom
Fotók: Hargitai Éva

Felújítás alatt a Művelődési Ház nagyterme

Az Alsónánai utcán tervezik a járdaszakasz és a kerekes közkút felújítását

díthatnak, amelyhez önerõt is biztosítanak, hogy egy rövidebb, a
pályázatban nem szereplõ szakasz is megújulhasson.
Szintén önerõbõl újították fel tavaly a Szabadság utca egy megsüllyedt szakaszát, idén pedig az
Alsónánai utca egy részén a járdát, valamint a közkutat teszik
rendbe. Még ezen a nyáron sor
kerül a község fõ árkának kotrására, a Mûvelõdési Háztól egészen az Alsónánai utcáig tisztítják
ki a medret, amelyben jelentõs

Az önkormányzat önerőből épített új kerítést és parkolót a Művelődési Háznál

menynyiségû hordalék halmozódott fel.
Saját forrásból fogják kiépíteni
az éppen felújítás alatt álló református templom kivilágítását is.
Mint azt a falu vezetõje elmondta,

az épület helyreállítására a református egyház nyert pályázati támogatást, de a helyi német nemzetiségi önkormányzat is hozzájárul a templomtorony zsalugáteres
ablakainak felújításával.

Idén már az új rendezvénytéren tartják meg a Gránit Fesztivált
Több éves kihagyás után, idén talán már megtarthatja hagyományos rendezvényét, a Gránit Fesztivált
a település. Ha korábbiakhoz képest szerényebbek is lesznek a keretek, és három helyett csak egy
napra terveznek programokat, különlegessé teszi az eseményt, hogy ez lesz az elsõ program, amelyet
régi gránit bánya területén kialakított új rendezvénytéren tartanak meg. Tulajdonképpen a fesztivállal
avatják fel a helyszínt. Az alkalomra színes programokkal készülnek, lesz fõzõverseny, fellépõk gondoskodnak majd a résztvevõk szórakoztatásáról, a gyerekeket, fiatalokat különféle, ingyenesen igénybe vehetõ játékok – többek között ugrálóvár, gumiköteles trambulin – várják majd. Most is meghívták
testvértelepüléseik delegációit a rendezvényre, és mind a felvidéki Fél, mind a vajdasági Bajmok részérõl pozitív visszajelzést kaptak, így mindkét községbõl népes delegáció érkezésére számítanak.
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Mit tehetünk a háztartásokban keletkező többlet hulladékkal?
Gyakori probléma, hogy a háztartások nem
tudják, mi a teendõ azokkal a hulladékokkal, melyek a használatukban lévõ tárolóedény méretét meghaladják. Sokan a hulladék illegális elhelyezését választják megoldásként, melynek következményeként a
tároló edények környezete vagy félreesõ
útszéli területek gyakran szennyezettek az
illegálisan elhagyott hulladékok miatt.

A hulladékudvarokban többek
között a feleslegessé váló elektromos berendezések is ingyenesen leadhatók

A Dél-Kom Nonprofit Kft. által mûködtetett hulladékkezelési közszolgáltatás lakossági partnerei részére több, térítésmentes
megoldási lehetõséget kínál a probléma
megelõzésére, a hulladékok szabályos és
környezetkímélõ elhelyezésére.





Az egyik lehetõség, hogy a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán megfelelõ
jelzéssel ellátott zsákot vásárolunk,
amennyiben a megszokottnál több
hulladék keletkezik otthonunkban.
A megtöltött zsákokat a tároló edény
mellé kell helyezni a szokásos szállítási napokon. A zsák ára tartalmazza a hulladék elszállításával, kezelésével kapcsolatos költségeket is. Ez
a megoldás az alkalmanként képzõdõ háztartási többlethulladék gyûjtésére és elszállítására szolgál. Nem
célszerû állandó jelleggel használni,
hiszen minden háztartásnak úgy kell
megválasztania a hulladéktároló
edény méretét, hogy az összhangban legyen az ingatlanhasználók
életvitelével, a termelõdõ hulladék
mennyiségével.
A
Közszolgáltató
honlapján
(www.delkom.hu) is megtalálható
hulladékszállítási menetrendben
megjelölt idõpontokban igénybe vehetjük a lomtalanítást is, melynek ke-

retében a háztartásban feleslegessé
vált, a rendszeresített hulladékgyûjtõ edényben méretük miatt el nem
helyezhetõ, kiselejtezett lom hulladékot (pl. nagyobb méretû berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket, stb.) szállítja el ingyenesen a
Közszolgáltató. A honlap részletes
tájékoztatást nyújt a kihelyezhetõ
hulladékokról.



Megoldás lehet a hulladékok hulladékudvarban történõ elhelyezése is. Ez a
szolgáltatás a lakosság részére egész
évben, folyamatosan biztosított. Ingyenesen az a lakos veheti igénybe,
aki személyazonosságát, lakcímét és
közszolgáltatói jogviszonyát (hulladékszállítási számlalevél vagy csekk) hitelt
érdemlõen igazolja.
A hulladékudvarokban kevert, kommunális hulladék nem helyezhetõ el,
csak a hulladékfajtánként elkülönítetten gyûjtött, nem szennyezett hulladékok adhatók le. A hulladékudvarok a szelektíven gyûjtött papír, mûanyag, üveg, feleslegessé váló
elektromos tárgyak, eszközök, lo-

mok, valamint személygépjármû gumiabroncsok és a lakóingatlanoknál
képzõdõ veszélyes hulladékok (fáradt olaj, festék, oldószer, növényvédõszer maradék, gyógyszerek
stb.) átvételére is szolgálnak.
A hulladékudvarban zöldhulladék is
elhelyezhetõ. A faágak darabolva és
kötegelve adhatók le (max. 5 cm ág
átmérõig), elvágható, drótmentes
kötegelõ anyaggal átkötve, 2 méternél nem hosszabb, kézzel rakodható kötegekben.
A szolgáltató honlapján részletesen
tájékozódhat az átadható hulladékok
fajtáiról és a térítésmentesen leadható, éves lakossági mennyiségekrõl.
Mindannyiunk érdeke egy tisztább, élhetõbb környezet megteremtése, ezért a DélKom Nonprofit Kft. arra kéri a lakosságot,
hogy éljenek a fent bemutatott környezetbarát lehetõségekkel.
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R E J T V É N Y PÁ LY Á Z AT
B O N Y H Á D VÁ R O S
Ö N KO R M Á N Y Z ATA
TÁ M O G ATÁ S Á VA L
Márciusi rejtvényünk megfejtése:
„Micsoda szerencse egy négylevelû lóhere!”

A képen a nyertes Cseppentõ Anikó
bonyhád-majosi lakos látható a nyereménynyel, amelyet Filóné Ferencz Ibolya polgármester ajánlott fel.
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